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چکیده
من شکوفه دهقان منشادی دانشجوی علوم تربیتی در ترمی که گذشت به طور رسمی به عنوان دانشجو
معلم(کاروز) به منظور آشنا شدن هرچه بیشتر با محیط واقعی معلمی وارد مدارس شدیم.
در ابتدا تصور میکردم توضیحات تئوری در محیط دانشگاه را برای مدتی کوتاه در ذهن خواهم داشت و پس از
مدتی از یادم خواهد رفت و اینکه چطور میتوانم این اطالعات را با محیط واقعی پیوند بزنم و در کالس درس از
آنها بهره بجویم.
جلسات کارورزی این امکان را به من دادند تا بتوانم تئوریات علمی را با محیط واقعی پیوند زده و در کنار
معلمی با تجربه مهارت های کالس داری و معلمی را فرابگیرم و با نحوه حضور در مدرسه و ارتباط موثر با
همکاران آشنا شوم تا در آینده ای نه چندان دور از این تجارب و مهارت ها در محیط کاریم و کالس درس بهره
بجویم.
در دیدگاه من معلم همانند مادری دلسوز برای دانش آموزان می ماند همانطور که مادر تمام تالش خود را
میکند تا کودکان خویش را موفق و کام روا سازد معلم نیز باید از تمام مهارت ها و قوای خویش بهره بگیرد تا
کودکانی مسئولیت پذیر،میهن دوست،حق طلب و آگاه را تحویل جامعه دهد ،چراکه دانش آموز امروز سرمایه
فردای کشور است و فردای کشور در دست دانش اموز امروز است.
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الف)اهمیت کارورزی برای دانشجویان تربیت معلم:
در کل هیچ جانشینی برای تجربه عملی وجود ندارد .کارورزی ابزاری برای تبدیل تئوری به عمل و همچنین
تالشی برای ایجاد پیوندهایی بین محیط عملی و مراکز آموزشی است.معلمی هنر ،علم وتجربه است واین سه
عامل به معلمان توانایی ومهارت در تدریس وانتقال دانش به یاد گیرنده را می دهد اهمیت وضرورت اجرای
برنامه کارورزی برای کسب صالحیت حرفه ای در معلمان تا آن حد است که بدون گذراندن واحدهای مربوط در
این زمینه ،نباید به دانش آموختگان مراکز تربیت معلم ،گواهینامه صالحیت تدریس بدهند واداره کالس های
درس وتدریس دروس گوناگون را به آنان محول کنند زیرا:
(یادگیری کامل منوط به توسعه آموخته ها در سه حیطه شناختی ،عاطفی وحرکتی است دستیابی به سلسله
مهارت های حرکتی وقتی ممکن می شود که میان آموخته های شناختی وعاطفی تعامل حاصل شود واین
تعامل زمانی حاصل می شود که شرایط بروز رفتارهای مهارتی وحرکتی فراهم باشد)
به سبب اهمیت اثر بخشی برنامه کارورزی در موفقیت کار معلمی است که در برنامه های تربیت معلم کشورهای
جهان پس از آموزش های نظری در دانشکده ها ومراکز تربیت معلم،دانشجو معلمان زیر نظر استادان راهنما وبا
تجربه در مدارس به تمرین معلمی می پردازند ودر محیط واقعی آموزشگاه ،مهارت های حرفه ای را تمرین می
کنند وبسط می دهند.معلم محور اصلی تعلیم و تربیت است که دلسوزانه فعالیت میکند تا مطلبی را به نحو
احسن و قابل فهم به فراگیران منتقل کند .بدیهی است که در این مسیر مهمترین کار توانایی مدیریت واداره
کالس و ایجاد رفتار مطلوب در سایه ارتباط خوب و مؤثر با دانشآموز میباشد.هدف از روشهای اداره کالس،
فراهم کردن جوی است که در آن تدریس راحتتر صورت پذیرد .آنچه در اداره مؤثرکالس درس همواره باید مد
نظر باشد ،اولویت تأکید بر پیشگیری از بدرفتاری نسبت به مقیاسهای تسکین دهنده مانند تنبیه است.
مشکالت بالقوه رفتاری باید شناخته شود تا با اعمال روشهای صحیح در کالس از پیشروی آنها جلوگیری گردد
تمرین معلمی در حین تحصیل در مراکز تربیت معلم موجب می شود که:
.1اطالعات نظری دانشجو معلمان به عمل در می آید ودو عامل موثر در تدریس دانایی وتوانایی باهم توام می
شود
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.2دانشجو معلمان با محیط واقعی وفرایند حقیقی یاد دهی ویاد گیری آشنا می شوند
.3به مشکالت تدریس وتربیت پی می برند ودر مدرسه یا دانشکده با مدرسان در میان می گذارند واز راهنمایی
های علمی وعملی آنان بهره مند می شوند
.1با تمرین معلمی اعتماد به نفس الزم را کسب می کنند وبه طور نسبی خود کفا می شوند تا بدون اضطراب در
مدارس تدریس کنند
.5با قوانین ومقررات آموزشی در مدرسه وکالس وتا حدودی با وظایف کارکنان آشنا می شوند
ب)اهداف کارورزی برای دانشجویان تریبت معلم
-1حضور در مدرسه برای آشنایی با محیط کاری
 -2توجه و مشاهده ی جنبه های انسانی و ارتباطی – رفتاری (کارکنان) مدرسه با نظر به آموخته ها های
روانشناسی و فرهنگ سازمان ونیز روابط انسانی
 -3مشاهده اعمال و رفتار مدیر از جنبه های کار های اجرایی  ،رفتار تخصصی و روابط میان آنها
 -1مشاهده ی تحلیلی و انتقادی هر آنچه در مدرسه اتفاق می افتد برای ارائه ی راه های بهبود و تعدیل

ج)نتیجهگیری
کارآمد شدندانشجویاندر هر زمینهای و همچنین مهیا کردن آنها برای اشتغال  ،چیزیفراتر از
آموختههاینظریکالسدرسرا میطلبد و نتایجمثبتیکهازهمپاشدنعلمبا عملحاصلمیشود بر
هیچکسپوشیدهنیست .کارورزی به دانشجویان فرصت میدهد تا به بهترین نحو از یك محیط کاری عینی تجربه
کسب کنند .امروزه در جهان ،کارورزی ()Internshipبهترین گزینه برای انجام کنکاش شغلی به شمار میرود.
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در واقع کارورزی یك تجربه دست اول و عملی است که به دانشجویان اجازه میدهد بهترین نتیجهگیریها را
درباره ارتباط احتمالی خود و یك زمینه شغلی ،انجام دهند .از همه مهمتر اینکه کارورزی میتواند به دانشجویان
مهارت های شغلی مهمی را همانند برقراری ارتباط ،تعهد کاری ،وقت شناسی ،حل مساله ،کارگروهی،
خودمدیریتی ،برنامهریزی و سازماندهی و آشنایی با فنآوری بیاموزد که امروزه برای شاغل شدن بسیار واجب و
ضروری هستند .اما متأسفانه کارورزی در سیستم آموزش عالی کشور ما چندان از سوی دانشجویان جدی گرفته
نمیشود .به نظر میرسد دلیل این امر عدم آشنایی دانشجویان با ضرورت آمادگی شغلی در دوران دانشجویی و
عدم اطالع از نقش حیاتی کارورزی در آمادگی شغلی باشد .همچنین به نظر میرسد در حال حاضر دفاتر ارتباط
با صنعت دانشگاهها که مسوول تسهیل امر کارورزی هستند ،هنوز درك صحیح و کاملی از مفهوم کارورزی
ندارند .به همین دلیل است که اکثر کارورزان ما ابتداییترین اصول و مقررات محیط کار نظیر نحوه برخورد با
مجموعه کارمندی و کارگری را نمیدانند و در نتیجه قادر به استفاده بهینه از این دوره حیاتی نمیباشند.
بطور کلی احساس نیاز عامل مهمی برای به حرکت درآمدن و به حرکت درآوردن است .اگر دانشگاه از طریق
دفاتر ارتباط با صنعت این احساس نیاز را در دانشجو بوجود بیاورد که برای ورود به بازار کار باید آنچه را که در
اینجا بصورت تئوری میآموزد،اجرا کند ،آنوقت دانشجو قدر هر ثانیه دوره کارورزی خود را خواهد دانست ،زیرا او
نیاز را حس کرده است .چنین دانشجویی وقت و انرژی زیادی صرف میکند و مصمم است تا گوی سبقت را از
دیگران برباید تا شغل شایستهای پیدا کند و در آن موفق شود .درحقیقت دانشجویانی که از یك سو بنیه علمی
خود را تقویت میکنند و از سوی دیگر خود را از نظر عملی و کاربردی آماده میکنند ،براحتی وارد بازار کار
میشوند و حتی حاضر به کار کردن با حقوقها و دستمزدهای پایین نیستند.
د)تعریف اصطالحات
کارورزی:
هرتجربه اموزشی را که با شغل ترکیب شود کارورزی خوانده میشود این دوره امکان و فرصتی برای اشنایی
دانشجویان با محیط کار را فراهم می سازد که نه تنها باعث افزایش قابلیت های آنان برای اشتغال دراینده
میشود بلکه به کارورزان قدرت انتخاب بیشتری درانجام وظایف ارایه شده میشود تا بتوانند بهتر به عالقمندی ها
و گرایشهای خود درزمینه های مختلف پی برده و نقاط ضعف و قوت کار خود را ارزیابی نمایند
کارآموزی:
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اصل کلمه کارورزی به واژه <کارورز> برمیگردد و به فردی گفته میشود که در حین تحصیل در آموزش عالی
و یا بالفاصله بعد از پایان دوران تحصیل و تنها با هدف کسب تجربه و مهارت کاری و عملی در مؤسسهای
مشغول بکار میشود (در ایران این واژه تا حدودی منحصر به دانشجویان رشته پزشکی شده که به آنها <آنترن>
گفته میشود).
پژوهش روایتی:
مسئله ای را در درون خود شناسایی میکنیم و توسط واکاوی و ....اقدام به حل آن مینماییم
کرسول( )2312معتقد است اصطالح روایی از فعل « روایت کردن » یا « بیان کردن (مانند داستان) با جزئیات »
می آید .در طرح های پژوهش روایی محققان زندگی افراد را شرح می دهند ،داستانهایی را در مورد زندگی مردم
جمع آوری و بیان می کنند ،و روایت های تجربیات فردی را می نویسند .روایت ،به عنوان گونه متفاوت تحقیق
کیفی ،به طور خاص بر مطالعه فرد خاص ،جمع آوری داده ها از طریق جمع آوری داستان ،گزارش تجربیات
فردی ،و شرح هدف آن تجربیات برای فرد توجه دارد.
مشاهده تاملی:
رسیدن به یك نگاه همه جانبه و کل نگر.
زمانی که فرد در موقعیت یادگیری قرار میگیرد ،حواس گوناگون خود را به کار میبندد و با دریافت داده های
حسی خام از محیط پیرامون راه رابرای دستیابی به شناخت هموار تر می سازد ،مشاهده ای که در آن تمام
حواس فرد به کار بسته میشود و او را قادر به دیدن جرئیات و صورت های مختلف یا ابعاد مختلف موقغیت
میکند.
تبین:
با استفاده از قیاس و استقرا و به کمك شواهد و مستندات گزارشی تهیه کنیم
اصطالح تبیین فرایندی است ،عقلی-پژوهشی (معرفتی) که براساس دلیل و برهان و بهشیوهای منسجم و
منطقی ،به بررسی جنبه یا جنبههای گوناگون یك مسئله پرداخته و از پیدایش مسألهی مجهول یا امر مبهم،
بهوجود میآید(.جمشیدی ،؛ .1363ص )73
تفسیر:
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پیدا کردن ،هویدا کردن،گزارش کردن بیان کردن ،شرح دادن،بیان و تشریح معنی و لفظ آیات قران:توضیح
علمی است که حقیقت معانی آیات قران را بر حساب طاقت انسان و به مقتضای قواعد لغوی و صرفی و نحوی و
بالغی عرب بیان کند و مراد خداوند را از آیات روشن سازد
استدالل:
دلیل خواستن ،دلیل جستن،دلیل آوردن حجت آوردن ،رهنمون جستن(فرهنگ معین)
مشاهده:
دیدن به چشم نگریستن،نظر کردن با ،کسی در جایی حاضر بودن (فرهنگ معین)
پژوهش:
جستوجو بازجویی تفحص تحقیق استفسار تعرف،بررسیها و جست وجو های علمی(فرهنگ معین)
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فصل اول:
گزارش موقعیتی
در سطح کالس
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 1-1توصیف:
امروز یکشنبه مورخ . 1331/6/23کالس کارورزی این هفته در ساختمان آموزش قدیمی در کالس شماره 113
که در طبقه اول دقیقا روبروی پله ها بود تشکیل شد  .من حوالی ساعت  8صبح وارد کالس شدم.
زمانی که وارد کالس شدم دانشجویان باهم گرم صحبت بودند من نیز به جمع دوستانم پیوستم و مشغول
صحبت کردن شدم که استادر وارد کالس شدند بعد از سالم و احوال پرسی و حضور و غیاب با دانشجویان درباره
ی مدرسه مورد نظر برای گذراندن دوره کارورزی صحبت کردند و اشاره کردند که مدرسه مذکور در منطقه
هفت تقاطع خیابان های دماوند و اتوبان امام علی به نام های پیام انقالب و شهید داود آبادی که پیام انقالب
دخترانه و شهید داود آبادی پسرانه است و اضافه نمودن که دلیل انتخاب این دو مدرسه مرکزیت آنان است و
سعی شده به گونه ای انتخاب شود تا به همه کارورزان نزدیك باشد .سپس استاد دانشجویان را به دو گروه
13نفری تقسیم کرده و قرار شد هر  13نفردر یك مدرسه فرستاده شوند و از هریك از دانشجویان خواستند تا
یکی از مدارس را برای عازم شدن انتخاب کنند سپس استاد اشاره نمودند که در پایان هر جلسه حضور در
مدرسه ما با ایشان در یکی از دو مدرسه مالقات خواهیم کرد و به بررسی مشاهدات خواهیم پرداخت .
بعد از اینکه صحبت ها درباره ی مدارس تمام شد استاد مروری بر مطالب هفته گذشته نمودند و بیان داشتند ما
در این ترم تنها به نوشتن مشاهدات خود در مدارس میپردازیم که این مشاهده دیدن صرف نیست بلکه باید به
مشاهده آموزشی و فیزیکی و حاالت روحی و عاطفی دانش آموزان و سایر کارکنان مدارس بپردازیم به عبارت
دیگر این مشاهده نوعی از مشاهده تاملی است به این معنا که تامل کنیم در محیط چه اتفاقی می افتد و به
مشاهدات خود تحلیل(که این تحلیل شامل تحلیل ها شخصی و مستندات علمی میگردد در واقع کارورزی سعی
دارد پیوندی میان درس های گذشته دانشجو برقرار کند) را نیز اضافه کنیم.سپس استاد مطرح نمودند که به
نظر شما شرح موقعیت فیزیکی چه فایده ای دارد و نظر دانشجویان را خواستار شدند و در پایان به این جمع
بندی رسیدیم که همه تفاوت های موجود در دانش آموزان ناشی از تفاوتهای ذاتی نیست بلکه تا حدی هم
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میتوتند ناشی و متاثر از محیط باشد پس با مشاهده دقیق موقعیت فیزیکی میتوانیم تا حدودی به تاثیری که
محیط بر دانش آموزمی گذارد پی برد .
سپس به اهمیت گزارش نویس اشاره نمودند که سبب میشود فرد به حاالت روحی خود بیشتر پی برده و سعی
در حل مشکالت موجود کند .
درجلسه دوم درباره شش مهارت کاله تفکر صحبت کردیم و استاد اطالعات دانشجویان را در باره ی این مهارت
جویا شد یکی از دانشجویان گفت که در کاله تفکر هر کاله به رنگ خاصی است و هر فرد بسته به رنگ کالهی
که بر سر دارد باید جهان را از دریچه خاصی نگاه کند و قرار شد برای هفته آینده هرگروه یك کاله به رنگ
خاصی تهیه کند و به کالس بیاورد تا بیشتر با این مهارت آشنا شویم کاله هایی که دوستان در جلسه آینده به با
خود به همراه آورده بودند بسیار چشم نواز و زیبا طراحی شده بودند کاله مشکی به شکل پرندگان عصبانی کال
آبی به شکل کاله پهلویی کاله سفید یك کاله ورزشی سفید رنگ با عالمت آدیداس کاله وخالصه اینکه هریك
از کاله ها در اوج خالقیت طراحی شده بودند
درباره ی تفاوت میان توصیف تبین بازنگری و تشریح بحث و گفتگو کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که:
تشریح:اجرا و روابط را شناسایی کنیم و استنباط خود را از موقعیت بیان کنیم.
بازنگری:به گونه دیگر دیدن را تجربه کردن و زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن به عبارت دیگر مشاهده ی
تاملی که لزوما با چشم صورت نمیگیرد.
تبین:با استفاده از قیاس و استقرا و به کمك شواهد و مستندات گزارشی تهیه کنیم.
و به عنوان موضوع آخر استاد درباره ی پژوهش روایتی با ما صحبت کردند واجزای مختلف آن را مشخص
نمودند.
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پژوهش روایتی:مسئله ای را در درون خود شناسایی میکنیم و توسط واکاوی و ....اقدام به حل آن مینماییم.
و به عنوان موضوع آخر استاد اشاره نمودند که هر گزارش کار باید شامل نکات زیر باشد.
بیان موقعیت فیریکی ،ساختار اداری ،ساختار آموزشی و عاطفی
و دو نفر از دانشجویان گزارش کار خود را خواندند و ما اجزای مختلف گزارش را مشخص کردیم.
 1-2تشریح:
امروز یکشنبه  .1331/6/23من حوالی ساعت  8صبح وارد کالس شدم البته از حدود ساعت 8:15در دانشگاه
حضور داشتم ولی چون فکر میکردم کالس همانند هفته گذشته در سالن اسکیت برگزار خواهد شد ابتدا به آنجا
مراجعه کردم که با درب قفل شده روبرو گشتم به هرحال پس از مراجعه به برد اعالنات متوجه شدم کالس در
اتاق 113تشکیل خواهد شد .کالس شماره  113که در طبقه اول دقیقا روبروی پله ها بود تشکیل شد کالس
کوچکی با مساحت حدود  23متر که در مجموع 23صندلی مشکی رنگ داشت که بسیار هم راحت بودند و در
سه ردیف هفت تایی مرتب شده بود کالس تقریبا برای این تعداد دانشجو کم بود که البته از طرفی همین
محدود بودن حجم کوچك کالس موجب گشته بود در کالس صمیمیت خاصی حاکم شود و دانشجویانی که
حتی تا آن روز همدیگر را مشاهده نکرده بودند مانند دو دوست صمیمی با هم برخورد میکردند.
روبروی درب ورودی کالس میز و صندلی استاد و پنجره نسبتا بزرگی قرار گرفته بود که توسط پرده های کره
کره ای قهوه ای رنگ آراسته شده بود و کالس توسط پنجره ها نورگیری بسیار مناسبی داشتند البته بعضی از
کرکره های پرده شکسته بود و همین عامل موجب گشته بود از الی کرکره های نور آزار دهنده ای روی صورت
استاد بیفتد و به همین دلیل مدام جای صندلی خود را تغییر دهند .
پنجره ها مشرف به حیاط دانشگاه بود که توسط گلهای زیبا تزیین شده بود نگاه کردن از پنجره به حیاط
احساس خوشایندی در من ایجاد می کرد .کالس برای خنك سازی تنها مجهز به یك پنکه دیواری بود که اصال
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کفاف خنك سازی کالس را نمیداد و تقریبا همه بچه ها احساس گرما میکردیم ،دستگاه گرمایشی کالس نیز
شوفاژ بود که روی آن عکس بنیان گذار و رهبر کبیر انقالب قرار داشت.
کالس همچنین مجهز به دستگاه ویدئو پراژکتورو تخته وایت برد بود که تخته هنوز بر روی دیوار نصب نگردیده
بود بنابراین بال استفاده گشته بود ،علی رغم اینکه استاد به آن نیاز داشتند به همین خاطر مجبور شدیم آن را
بروی دو صندلی گذاشتیم تا همه دانشجویان به آن دید داشته باشند.به نظر میرسد این اتاق قبال کاربرد دیگری
داشته که هنوز کامال آماده کالس درس نشده است.
کف کالس توسط موزایئك های خاکستری رنگ فرش گردیده بود و دیوارهای آن تا نیمه با سنگ و مابقی با
رنگ سفید رنگ شده بود.
زمانی که وارد کالس شدم دانشجویان باهم گرم صحبت بودند من نیز به جمع دوستانم پیوستم و مشغول
صحبت کردن شدم که استاد هادی تبار وارد کالس شدند بعد از سالم و احوال پرسی و حضور و غیاب با
دانشجویان درباره ی مدرسه مورد نظر برای گذراندن دوره کارورزی صحبت کردند و اینکه در پایان هر هفته
گزارشات خود به ایشان ایمیل کنیم(ایمیل کردن گزارشات ایده نو و مناسب برای رسیدگی به فعالیت
دانشجویان بود چرا که هم استاد میتوانستند گزارشات ما را هر هفته بررسی کنند و هم به رفع ایرادات احتمالی
بپردازند ) در پایان دوره باید مجموعه گزارشات خود را به ایشان به عنوان مجموع گزارشات تحویل بدهیم(با
خود گفتم چه کار دشواری در پیش رو در مدارس داریم ولی هرچه باشد از دانشگاه آمدن بهتر است چرا که در
محیط دانشگاه تنها به یادگیری مفاهیم نظری میپردازیم اکنون با اغاز شدن کارورزی و رفتن به مدارس زمینه
برای برقراری ارتباط بین مفاهیم نظری و محیط واقعی برای ما فراهم خواهد شد و سپری کردن دوره های
کارورزی بنیه ما را برای مسئولیت که در پیش رو داریم آماده میکند)
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و اشاره کردند که مدرسه مذکور در منطقه هفت تقاطع خیابان های دماوند و اتوبان امام علی به نام های پیام
انقالب و شهید داود آبادی که پیام انقالب دخترانه و شهید داود آبادی پسرانه است و اضافه نمودن که دلیل
انتخاب این دو مدرسه مرکزیت آنان است و سعی شده به گونه ای انتخاب شود تا به همه کارورزان نزدیك
باشد.سپس استاد دانشجویان را به دو گروه 13نفری تقسیم کرده و قرار شد هر  13نفردر یك مدرسه فرستاده
شوند و از هریك از دانشجویان خواستند تا یکی از مدارس را برای عازم شدن انتخاب کنند من تصمیم داشتم که
به مدارس پسرانه بروم چراکه با توجه به تجربه کاری که در مدارس دخترانه داشتم احساس کردم بودن در کنار
پسر بچه ها برایم لذت بخش تر خواهد بود سپس استاد اشاره نمودند که بعد از پایان هر جلسه حضور در مدرسه
ما با ایشان در یکی از دو مدرسه مالقات خواهیم کرد و به بررسی مشاهدات خواهیم پرداخت (وقتی استاد درباره
ی سمینار هر هفته ای صحبت کردند با خود گفتم فرایند مشاهده ساده که نیازی به هدایت کردن استاد ندارد
بهتر بود چند هفته یکبار دور هم جمع شویم و به بررسی گزارشات و مشاهادات خود بپردازیم که البته بعد از
اینکه شش تکنیك کاله تفکر در کالس معرفی شد سعی کردم تا با مهارتی که از طریق این کاله ها اموزش
دیدم دید خود را نسبت به سمینار ها تغییر دهم و به نتیجه رسیدم که تشکیل سمینار بعد از هرجلسه کارورزی
امری بسیار ضروری است چراکه کارورزی در مراکز تربیت معلم به مثابه باال رفتن از نردبانی است در گودالی
ژرف و بی نور گذاشته شده است و میخواهیم از نردبان باال برویم تا به دشت پهناور و روشنایی برسیم چه بسا
که در این مسیر حضور استاد راهنما امری بس ضروری است چراکه فرد را از خطا ها ی احتمالی و کژروی های
طول مسیر بازمی دارد .پس تشکیل سمینار ها بعد از هرجلسه کارورزی نه تنها مفید بلکه برای رشد مهارت
های یك دانشجو معلم الزم و ضروری است چرا که استاد راهنما در هریك از جلسات سعی میکند تفکرات
دانشجو را به مسیری درست هدایت کرده تا در نهایت به سر مقصد مقصود برسدکه این مقصد همان توسعه
مهارت های معلمی است (دشت پهناور و روشنایی )و برقراری ارتباط عمیق تر بین اطالعات نظری و مهارتهای
عملی است
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)من بسیار خوشحال بودم چراکه هم با دوستانم در یك مدرسه بودیم و هم مدرسه مورد نظر به منزل ما نزدیك
بود.
بعد از اینکه صحبت ها درباره ی مدارس تمام شد استاد مروری بر مطالب هفته گذشته نمودند و بیان داشتند ما
در این ترم تنها به نوشتن مشاهدات خود در مدارس میپردازیم که این مشاهده دیدن صرف نیست بلکه باید به
مشاهده آموزشی و فیزیکی و حاالت روحی و عاطفی دانش آموزان و سایر کارکنان مدارس بپردازیم به عبارت
دیگر این مشاهده نوعی از مشاهده تاملی است به این معنا که تامل کنیم در محیط چه اتفاقی می افتد و به
مشاهدات خود تحلیل(که این تحلیل شامل تحلیل ها شخصی و مستندات علمی میگردد در واقع کارورزی سعی
دارد پیوندی میان درس های گذشته دانشجو برقرار کند) را نیز اضافه کنیم.سپس استاد مطرح نمودند که به
نظر شما شرح موقعیت فیزیکی چه فایده ای دارد و نظر دانشجویان را خواستار شدند و در پایان به این جمع
بندی رسیدیم که همه تفاوت های موجود در دانش آموزان ناشی از تفاوتهای ذاتی نیست بلکه تا حدی هم
میتوتند ناشی و متاثر از محیط باشد پس با مشاهده دقیق موقعیت فیزیکی میتوانیم تا حدودی به تاثیری که
محیط بر دانش آموزمی گذارد پی برد و برای رفع مشکالت احتمالی تالش نمود.
سپس به اهمیت گزارش نویسی اشاره نمودند که سبب میشود فرد به حاالت روحی خود بیشتر پی برده و سعی
در حل مشکالت موجود کند  .سپس دو نفر از دانشجویان گزارش کار هفته گذشته خود را در کالس ارائه دادند.
درجلسه دوم درباره شش مهارت کاله تفکر صحبت کردیم و استاد اطالعات دانشجویان را در باره ی این مهارت
جویا شد یکی از دانشجویان گفت که در شش کاله تفکر مهارت های کنترل تفکر ار می آموزیم و هر کاله به
رنگ خاصی است و هر فرد بسته به رنگ کالهی که بر سر دارد باید جهان را از دریچه خاصی نگاه کند و قرار
شد برای هفته آینده هرگروه یك کاله به رنگ خاصی تهیه کند و به کالس بیاورد تا بیشتر با این مهارت آشنا
شویم(در ابتدای مطرح شدن تهیه کاله و آوردن به کالس با خود گفتم مگه ما دانش آموزان دبستانیم که هفته
دیگه کاردستی درست کنیم و به کالس بیاوریم همینجوریم میشه مهارت های تفکر و یاد داد ولی هفته آینده
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که دانشجویان با کاله های زیبا و خالقانه خود به دانشگاه امدند و در کنار به نمایش گذاشتن مهارت های دست
ورزی خود و ایجاد جوی صمیمی در کالس که یکی از دالیل ان همان تهیه کاله و آوردنش به کالس بود و دیگر
اینکه با انجام کاری عملی که هرکس متناسب با رنگ کالهی که به سر دارد به کالس نگاهی متفاوت داشته
باشد موضوع مهارت های تفکر را بیشتر آشنا شدیم نظرم را تغییر دادم و به این نتیجه رسیدم که تهیه کاله و
آوردنش به کالس نه تنها کاری کاری مناسب بلکه شایسته تحسن نیز بود) هفته آینده استاد درباره ی هفت
کاله تفکر بیشتر توضیح دادند و به این نتیجه رسیدیم که:
(کاله سفید:دید خنثی و منفعل بیان واقعیت و واقع بین
قرمز :شور و هیجان خشم و عواطف واحساست
مشکی:افسردگی و دید منفی بیان نقاط ضعف و بدبینانه
زرد:نماد آفتاب در جست و جوی فرصت دید مثبت و خوش بینانه
سبز:خالقیت در برخوردبا موقعیت
آبی:کنترل کننده و سازمان دهنده اندیشه و ارزیاب کننده).
درباره ی تفاوت میان توصیف تبین بازنگری و تشریح بحث و گفتگو کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که:
تشریح:اجرا و روابط را شناسایی کنیم و استنباط خود را از موقعیت بیان کنیم.
لغت نامه دهخدا:
تشریح  [ .ت َ ] (ع مص ) نیك شرح کردن ( .تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) .نیك بیان کردن ( .دهار) .نیك
.هویدا کردن ( .منتهی االرب ) (ناظم االطباء) .به کمال وضاحت بیان کردن و آشکار کردن ( .غیاث اللغات ).
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نیك بیان کردن سخن را( .آنندراج ) .اظهار و آشکار کردن چیزی است  .می گویند شرحت الغامض ؛ یعنی
مشکل را تفسیر وروشن ساختم ( .از کشاف اصطالحات الفنون ) :
بازنگری:به گونه دیگر دیدن را تجربه کردن و زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن به عبارت دیگر مشاهده ی
تاملی که لزوما با چشم صورت نمیگیرد.
فرهنگ فارسی معین
(نِ گَ) (حامص  - 1 ).تجدید نظر - 2 .بازبینی .
تبین:با استفاده از قیاس و استقرا و به کمك شواهد و مستندات گزارشی تهیه کنیم.
فرهنگ فارسی معین :
(تَ) [ ع ( ] .مص م  - 1 ).بیان کردن  - 2 .روشن کردن  ،توضیح
واژهی  explanationبهمعنای "کنش یا فرایند توضیح و شرح"" ،چیزی که شرح و بیان میشود"،
"وضوحسازی از بدفهمیها"" ،آشتی"" ،تلفیق" و "تطبیق" ،ترجمه شده است1[.
[1]. Moughton Mifflin Company; TheAmerican Meritage Dictionary, Boston, 1382,
second college Edition,
اصطالح تبیین فرایندی است ،عقلی-پژوهشی (معرفتی) که براساس دلیل و برهان و بهشیوهای منسجم و
منطقی ،به بررسی جنبه یا جنبههای گوناگون یك مسئله پرداخته و از پیدایش مسألهی مجهول یا امر مبهم،
بهوجود میآید .]2[ ]2[.جمشیدی ،محمدحسین؛ مبانی و روششناسی تبیین (با تأکید بر اندیشه سیاسی)،
تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق ،1363 ،چاپ اول ،ص.73
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و به عنوان موضوع آخر استاد درباره ی پژوهش روایتی با ما صحبت کردند واجزای مختلف آن را مشخص
نمودند.
پژوهش روایتی:مسئله ای را در درون خود شناسایی میکنیم و توسط واکاوی و ....اقدام به حل آن مینماییم.
کرسول( )2312معتقد است اصطالح روایی از فعل « روایت کردن » یا « بیان کردن (مانند داستان) با جزئیات »
می آید .در طرح های پژوهش روایی محققان زندگی افراد را شرح می دهند ،داستانهایی را در مورد زندگی مردم
جمع آوری و بیان می کنند ،و روایت های تجربیات فردی را می نویسند .روایت ،به عنوان گونه متفاوت تحقیق
کیفی ،به طور خاص بر مطالعه فرد خاص ،جمع آوری داده ها از طریق جمع آوری داستان ،گزارش تجربیات
فردی ،و شرح هدف آن تجربیات برای فرد توجه دارد.
و به عنوان موضوع آخر استاد اشاره نمودند که هر گزارش کار باید شامل نکات زیر باشد.
و دو نفر از دانشجویان گزارش کار خود را خواندند و ما اجزای مختلف گزارش را مشخص کردیم که انجام دادن
این کار باعث بیشتر با نحوه گزارش نویسی در کالس آشنا شوم چرا که استاد در حین خواندن گزارش نکاتی را
به ما گوشزد میکردند
ساختار گزارش روایتی:
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بیان
موقعیت
فیزیکی
موقعیت
عاطفی و
تعاملی

گزارش روایتی

ساختار
اداری

ساختار
آموزشی

نکاتی را که هر گزارش باید شامل آن شود:

آموزشی

انضباطی
تربیتی
اجتماعی
محیطی
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 1-3بازنگری
کاله سبز

.1به همین خاطر مجبور شدیم آن را بروی دو صندلی گذاشتیم تا همه دانشجویان به
آن دید داشته باشند
 .3قرار شد برای هفته آینده هرگروه یك کاله به رنگ یکی از شش کاله تهیه کند و
با خود به کالس بیاورد.
.1کاله ها در اوج خالقیت تهیه شده بودند
.5کاله مشکی به شکل پرندگان عصبانی بود
.6کاله آبی به شکل کاله پهلویی
.7کاله سفید کاله پارچه ای ورزشی بود

کال آبی

..1دلیل انتخاب این دو مدرسه مرکزیت آنان است و سعی شده به گونه ای انتخاب
شود تا به همه کارورزان نزدیك باشد.
.2استفاده از ایمیل روش مناسبی برای هدایت و کنترل تکالیف دانش آموزان بود.
.3استفاده از تهیه کاله روش مناسبی برای سازماندهی و هدایت جریان کالس بود

کاله زرد

.1حجم کوچك کالس موجب گشته بود در کالس صمیمت خاصی حاکم گردد.
.2کالس توسط پنجره ها نورگیری بسیاری مناسبی داشت.
.3نگاه کردن از پنجره به حیاط احساس خوشایندی در من ایجاد می کرد.
.1که استاد راهنما در هریك از جلسات سعی میکند تفکرات دانشجو را به مسیری
درست هدایت کرده تا در نهایت به سر مقصد مقصود برسد
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.5تشکیل سمینار ها بعد از هرجلسه کارورزی نه تنها مفید بلکه برای رشد مهارت
های یك دانشجو معلم الزم و ضروری است
.6به این نتیجه رسیدم که تهیه کاله و آوردنش به کالس نه تنها کاری کاری مناسب
بلکه شایسته تحسن نیز بود
.7صندلی ها چرمی مشکی رنگی داشتند که بسیار هم راحت بودند

کاله سفید

.1امروز یکشنبه مورخ . 1331/7/12
.2کالس کارورزی این هفته در ساختمان آموزش قدیمی در کالس شماره 113نشکیل
شد.
.3که در طبقه اول دقیقا روبروی پله ها بود
.1کالس کوچکی با مساحت حدود  23متر که در مجموع 23صندلی مشکی رنگ
داشت
.5روبروی درب ورودی کالس میز و صندلی استاد و پنجره نسبتا بزرگی قرار گرفته
بود
.6که توسط پرده های کره کره ای قهوه ای رنگ آراسته شده بود .
.7پنجره ها مشرف به حیاط دانشگاه بود
.8کالس همچنین مجهز به دستگاه ویدئو پراژکتورو تخته وایت برد بود که تخته هنوز
بر روی دیوار نصب نگردیده بود
.3کف کالس توسط موزایئك های خاکستری رنگ فرش گردیده بود و دیوارهای آن تا
نیمه با سنگ و مابقی با رنگ سفید رنگ شده بود.
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.13من حوالی ساعت  8صبح وارد کالس شدم
.11زمانی که وارد کالس شدم دانشجویان باهم گرم صحبت بودند
 .12مدرسه مذکور در منطقه هفت تقاطع خیابان های دماوند و اتوبان امام علی به نام
های پیام انقالب و شهید داود آبادی
.13پیام انقالب دخترانه و شهید داود آبادی پسرانه است
.11سپس دو نفر از دانشجویان گزارش کار هفته گذشته خود را در کالس ارائه دادند.
.15بعد از اینکه صحبت ها درباره ی مدارس تمام شد استاد مروری بر مطالب هفته
گذشته نمودند

کاله قرمز

.1مشاهده کردن حیاط از پنجره احساس خوشایندی در من ایجاد میکرد
.2در ابتدای مطرح شدن تهیه کاله و آوردن به کالس با خود گفتم مگه ما دانش
آموزان دبستانیم که هفته دیگه کاردستی درست کنیم و به کالس بیاوریم
.3من بسیار خوشحال بودم چراکه هم با دوستانم در یك مدرسه بودیم و هم مدرسه
مورد نظر به منزل ما نزدیك بود.
 .1احساس کردم بودن در کنار پسر بچه ها برایم لذت بخش تر خواهد بود
.5ولی هرچه باشد از دانشگاه آمدن بهتر است

کاله مشکی

.1از الی کرکره های نور آزار دهنده ای روی صورت استاد بیفتد
.2به همین دلیل مدام جای صندلی خود را تغییر دهند
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.3با خود گفتم چه کار دشواری در پیش رو در مدارس داریم

 1-9تعیین نقطه کانونی:
.1کالس کوچك باعث بیشتر شدن صمیمیت در کالس میشود
.2کارورزی محلی برای پیوند اطالعات نظری با محیط واقعی فراهم میاورد
.3ایمیل کردن گزارشات روش مناسبی برای رسیدگی به فعالیت های دانشجویان بود
.1برگزاری هر هفته ای سمینار نه تنها ضروری است بلکه برای رشد مهارت های حرفه ای معلم ضروری است.
.5تهیه کاله و آوردن آن به کالس روش مناسبی برای ارئه شش تکنیك کاله تفکر بود
.6خواندن گزارشات در کالس باعث شد بهتر با نحوه درست گزارش نویسی آشنا شوم
.7به نظر میرسد این کالس قبال کاربرد دیگری داشته و هنوز آماده کالس درس نشده است.
.8فضای کالس برای  23دانشجو بسیار کم بود.
 1-9تبیین و شواهد عینی:
 .1که البته از طرفی همین محدود بودن حجم کوچك کالس موجب گشته بود در کالس صمیمیت خاصی
حاکم شود و دانشجویانی که حتی تا آن روز همدیگر را مشاهده نکرده بودند مانند دو دوست صمیمی با هم
برخورد میکردند.
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2.1اکنون با اغاز شدن کارورزی و رفتن به مدارس زمینه برای برقراری ارتباط بین مفاهیم نظری و محیط واقعی
برای ما فراهم خواهد شد و سپری کردن دوره های کارورزی بنیه ما را برای مسئولیت که در پیش رو داریم
آماده میکند)
2.2این مقصد(دوره های کارورزی) همان توسعه مهارت های معلمی است و برقراری ارتباط عمیق تر بین
اطالعات نظری و مهارتهای عملی است
2.3کارورزی در حین تحصیل در دانشگاه موجب می شود که :
الف) اطالعات نظری دانشجو -معلمان به عمل در می آید ودو عامل موثر در تدریس ،یعنی علم وعمل باهم توام
می شود .
ب) دانشجو – معلمان از فرایند تئوری و نظری یاددهی و یادگیری خارج و با محیط واقعی وفرایند حقیقی
یاددهی ویادگیری آشنا می شوند .
پ) به طور ملموس و واقعی مشکالت تدریس را حس میکنند و در مدرسه و یا دانشگاه با مدرسان در میان
میگذارن و از راهنمایی های علمی وعملی آنان بهره مند می شوند .
ت) با تمرین معلمی اعتماد به نفس الزم را کسب کرده تا حدودی خود می توانند بدون اضطراب در مدارس ،به
تدریس شوند .
ث) با قوانین ومقررات آموزشی در مدرسه و کالس وتا حدودی با وظایف کارکنان آشنا می شوند(سایت اینترنتی
میگنا)
3.1ایمیل کردن گزارشات ایده نو و مناسب برای رسیدگی به فعالیت دانشجویان بود چرا که هم استاد
میتوانستند گزارشات ما را هر هفته بررسی کنند و هم به رفع ایرادات احتمالی بپردازند
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1.1تشکیل سمینار ها بعد از هرجلسه کارورزی نه تنها مفید بلکه برای رشد مهارت های یك دانشجو معلم الزم
و ضروری است چرا که استاد راهنما در هریك از جلسات سعی میکند تفکرات دانشجو را به مسیری درست
هدایت کرده تا در نهایت به سر مقصد مقصود برسدکه این مقصد همان توسعه مهارت های معلمی است و
برقراری ارتباط عمیق تر بین اطالعات نظری و مهارتهای عملی است
5.1دانشجویان با کاله های زیبا و خالقانه خود به دانشگاه امدند و در کنار به نمایش گذاشتن مهارت های دست
ورزی خود و ایجاد جوی صمیمی در کالس که یکی از دالیل ان همان تهیه کاله و آوردنش به کالس بود و دیگر
اینکه با انجام کاری عملی که هرکس متناسب با رنگ کالهی که به سر دارد به کالس نگاهی متفاوت داشته
باشد موضوع مهارت های تفکر را بیشتر آشنا شدیم
6.1ما اجزای مختلف گزارش را مشخص کردیم که انجام دادن این کار باعث بیشتر با نحوه گزارش نویسی در
کالس آشنا شوم
6.2چرا که استاد در حین خواندن گزارش نکاتی را به ما گوشزد میکردند
6.3یادگیری از طریق مشاهده،سرمشق گیری و تقلید است.بسیاری از دانشها و مهارتها و گرایشها از طریق
مشاهده و تقلید آموخته میشود(شعبانی ص )35
6.1مرحله بازآفرینی این مرحله یکی از مهمترین مراحل یادگیری از طریق مشاهده است ؛زیرا استاد ویا معلم در
این مرحله می تواند نحوه عملکرد شاگرد را در مقایسه با آنچه می بایست آموخته باشد ارزیابی کند معلم با
ارزیابی عملکرد به نقایص رفتار شاگرد پی می برد و به رفع ان ها می پردازد(همان ص )36
 7.1البته بعضی از کرکره های پرده شکسته بود و همین عامل موجب گشته بود از الی کرکره های نور آزار
دهنده ای روی صورت استاد بیفتد و به همین دلیل مدام جای صندلی خود را تغییر دهند .
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7.2کالس برای خنك سازی تنها مجهز به یك پنکه دیواری بود که اصال کفاف خنك سازی کالس را نمیداد
و تقریبا همه بچه ها احساس گرما میکردیم
7.3کالس همچنین مجهز به دستگاه ویدئو پراژکتورو تخته وایت برد بود که تخته هنوز بر روی دیوار نصب
نگردیده بود بنابراین بال استفاده گشته بود
.7.1دستگاه گرمایشی کالس نیز شوفاژبود که روی آن عکس بنیان گذار و رهبر کبیر انقالب قرار داشت.
1-6طرح سواالت:
1.1آیا رابطه ای میان ابعاد کالس و ایجاد جوی صمیمی وجود دارد؟
1.3معایب محدود بودن فضای کالس در چیست؟
1.1محاسن محدود بودن کالس در چیست؟
2.1اهمیت کارورزی برای دانشجو معلمان در چیست؟
2.2آیا در کارورزی زمینه برای پیوند مبانی نظری و عملی وجود دارد؟
2.3تاثیر کارورزی در رشد حرفه ای معلمان تا چه حد است؟
3.1آیا استفاده از تکنولوژی در فرایند یاددهی یادگیری مناسب است؟
3.2آیا با استفاده از ایمیل میتوان به بررسی فعالت های دانشجویان پرداخت؟
3.3کاربرد ITدر دوره های آموزشی چگونه است؟
1.1تاثیر سمینار ها را بر رشد حرفه ای معلمان را چکونه ارزیابی میکنید؟
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1.2آیا برگزاری هر هفته ای سمینار برای دانشجویان ضروری است؟
1.3استاد دانشجویان را در جلسات سمینار چگونه به هدایت دانشجو در مسیر درست اقدام میکند؟
5.1دادن تکالیف عملی چه تاثیری در رشد مهارت های فرد دارد؟
5.2تهیه کاله های رنگی و آوردن به کالس چه تاثیری بر یادگیری شش کاله تفکر داشت؟
5.3تاثیر تدریس شش کاله تفکر بر دید دانشجویان چه بود؟
5.1اگر شش کاله تفکر در کالس آموزش داده نمی شد چه پیامدهای در پی داشت؟
6.1خواندن گزارشات چه تاثیری بر نوشتن گزارشات آتی داشت؟
6.2اگر گزارش ها را در کالس نمیخواندیم چه پیامد هایی در پی داشت؟
6.3چگونه میتوان گزارش های بهتری بنویسیم؟
6.1چه عواملی به اصالح گزارش ها و یا بهتر نوشتن آنها تاثیر می گذارد؟
7.1ویژگی های یك کالس درس در سطح دانشگاه چیست؟
7.2تجهیزات مورد نیاز برای تشکیل یك کالس درس چیست؟
8.1ابعاد و فضای مناسب برای کالسی با 23دانشجو چه مقدار است؟
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فصل
دوم:اولین
روز کارورزی
من
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2-1داستان اولین روز کارورزی من
بخاطر ذوق و شوق فراوانی که داشتم برای رفتن به مدرسه آن روز یك ساعت زودتر از روزهای معمول از خواب
بیدارشدم ذوق و شوق غیر قابل وصفی در وجود من بود چرا که قرار بود با یك سمت جدید به مدرسه بروم
،دیگری از استرس نوشتن تکالیف خبری نبود بعد از خواندن نماز و خوردن صبحانه مانتو شلوارم را که از شب
گذشته اتو کرده بودم را برتن کردم وقتی که جلو آینه ایستادم برای برانداز کردن ظاهرم احساس کردم بیش از
حد رنگ صورمه ای در چشم میزند به همین خاطر شال گردن قرمزم رنگم را هم به گردن انداختنم تا اندکی از
حالت یك نواختی خارج شوم(حاال احساس کردم دیگر برای بچه ها یکنواخت نخواهم بود انگار یاد رفته بود که
من فقط به عنوان یك کاروز ترم اولی که فقط وظیفه اش مشاهده کردن است به کالس خواهم رفت
استاد هادی تبار در آخرین جلسه ای که با ایشان در پردیس مرکز داشتیم تاکید کرده بودن که همه
دانشجویان راس ساعت  7:33باهم وارد مدرسه بشوند تا نظم مدرسه بهم نریزد و به عنوان همکاران منظم به
کادر مدرسه معرفی شویم به همین خاطر تقریبا در ساعت  6:33صبح به همراه پدرم منزل را ترك کردیم تا به
موقع به مدرسه برسیم ،پیدا کردن زمان بسیار زیادی برد چراکه نام کوچه ها و خیابان های حوالی مدرسه کامال
تغییر کرده بود در حالیکه آدرسی که به داده بودن با نام های قدیمی آین خیابان ها بود به هرحال بعد از اینکه
 3بار دور خودمان دور زدیم و بعد از کلی پرس و جو از کسبه محل موفق شدیم در ساعت  7صبح مدرسه را
پیدا کنیم.
از آنجایی که حدودا نیم ساعت زود تر به مدرسه رسیده بودم با پدرم در حوالی مدرسه گشتی زدیم و تا بیشتر
با موقعیت مدرسه آشنا شوم و پدر برایم توضیح دادند که چگونه با اتوبوس های تند رو میتوانم به منزل
برگردم.
مدرسه شهید داود آبادی که قرار بود ما این ترم کارورزی را در این مدرسه سپری کنیم واقع در منطقه هفت
تهران بود که از ظواهر مدرسه بنظر می آمد تازه ساز باشد روی سر درمدرسه نیز نوشته شده بود سال تاسیس
 1381علی رغم اینکه مدرسه پسرانه بود روی دیوار مدرسه با کاشی کاری نوشته شده بود مدرسه دخترانه پیام
انقالب که پس از پرس و جو متوجه شدم این مدرسه قبال دخترانه بوده و چند سالی است که پسرانه است.
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درب ورودی مدرسه در یك کوچه بن بست قرار داشت که فاصله مدرسه تا منزل مسکونی تقریبا یك متر بود با
خود گفتم چقدر همسایگان این مدرسه از سر و صداهایی دانش آموز در زنگ های تفریح اذیت میشوند ولی به
هرحال من در تمام دوران تحصیلم دوست داشتم مدرسه به خانه مان نزدیك باشد تا برای رفت و آمد به مدرسه
به سرویس نیازی نباشد و با مادرم به مدرسه برود.
تقریبا در بازه زمانی  7تا 7:33بیشتر دانشجویان به مدرسه رسیدند در این زمان کوتاه که منتظر بودیم تا
دوستان دیگرمان به جمع ما بپیوندند عکس های یادگاری بسیاری از اولین روز کارورزی انداختیم
خیلی احساس خوشحالی میکردم دیدن بچه های خوشحال و معصوم که با لبخند وارد مدرسه میشدند انرژی مرا
برای حضور در مدرسه دوچندان میکرد و با عالقه بسیار منظر بودم تا ساعت 7:33بشود تا با سایر دانشجو
معلمان وارد محیط پر از مهربانی و عشق مدرسه بشوم من که تمام دوران تحصیلم از رفتن به مدرسه اکراه
داشتم این بار با تمام وجودم منتظر زمان ورود به مدرسه بودم
باالخره لحظه موعود فرا رسید و حوالی ساعت 7:33وارد مدرسه شدیم در حالیکه دو تا از دانشجویان هنوز به
جمع ما نپیوسته بودند بعد از ورود به مدرسه مستقیما به دیدن سرکار خانم چشمه کبودی مدیریت مدرسه
رفتیم که البته ایشان در اتاق استراحت معلمان بودند .مدیر مدرسه با دیدن جمعیت دانشجو معلمان متعجب
شدند و گفتند که مدرسه آنها تنها دارای  8کالس است و ظرفیت این همه دانشجو را ندارد مگر اینکه در دو تا
از کالس ها دو دانشجو معلم حضور یابد سپس از ما دعوت کردند تا وارد اتاق شویم و منتظر بمانیم تا مشخص
شود هرکس به کدام کالس برود.
زنگ بچه ساعت  7:15خورد بچه ها آرام و به صف به کالس هایشان رفتند در این فاصله ما نیز با چندتا از
معلمان که در دفتر حضور داشنتد و با هم گرم صحبت مسائل روزمره بودند (چگونه زیتون تلخ را شیرین کنیم
که البته زهرا یکی از دوستان من به این سوال پاسخ داد که باید  15روز در آب نمك و آبلیمو بماند شیرین
خواهد شد )آشنا شدیم چقدر بودن در کنار معلمان با سابقه و تجربه برایم سخت اساس موذب بودن میکردم
ولی از طرفی بسیار خوشحال بودم که درکنار این همه معلم با سابقه درس و تجربه های زیادی بدون شك یاد
خواهم گرفت.در همین فکرها بودم که ناگهان یکی از معلمان وارد دفتر شدند من که بر روی اولی صندلی اتاق
نشسته بودم با دیدن ایشان بالفاصله از جایم بلند شدم و به ایشان سالم دادند ایشان نیز با لبخند گرمی از من
استقبال کردند.
شما ها کارورزید؟
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بله.)خوش اومدین سپس رو به دیگر همکارانشان گفتند (چقدر امسال کاورز داریم نه؟
بعد از اینکه معلم ها به کالس هایشان رفتند ما نیز توسط معاونت مدرسه در بین کالسها تقسیم شدیم من در
حالیکه بیشتر مایل بودم به کالس اول بروم چراکه بودن با بچه های کالس اولی برایم بسیار جالب تر بود به
کالس پنجم ب راهنمایی شدم کالس خانم مرادی(خانم مرادی یکی از معدود معلمانی از کادر مدرسه بودند که
هنگامی که با من روبروشدند لبخند زیبایی برلب هایشان نقش بست) هنگام وارد شدن به کالس خانم مرادی
معاونت مدرسه به ایشان گفتند:
کارورز براتون اوردم اجازه میدین؟
بله بفرمایید.در هنگام ورودم به کالس با احوالپرسی گرم لبخند زیبایی که داشنتد از من استقبال کردند و سپس رو به من
گفتند
کجا راحتی بشینی ؟هرجا شما بفرمایید.پس برو ردیف آخر پیش عرفان بشین فك کنم اونجا راحت تری.همین طور که به سمت میز عرفان میرفتم از کنار هرکدام از میزها که رد میشدم بچه ها با مهربانی فوق العاده
اشان من را به نیمکت خود دعوت میکردند با خود گفتم بودن در کنار این بچه ها فوق العاده اس و باعث می
شود مادامی که در بین این فرشته های کوچك هستی از دغدغه ها فارغ و احساس سر زندگی کند دوستم
دارم هرچه زودتر دوران تحصیل و کارورزیم تمام شود تا بتوانم زمان بیشتری با دانش آموزان باشم
کالس پنجم که در طبقه سوم ساختمان قرار داشت مساحت آنحدودا 33متر بود که  15نیمکت و 33صندلی
داشت که تقریبا در سه ردیف  6تایی مرتب شده بودند دیوار کالس تا نیمه با سنگ و مابقی بارنگ سفید رنگ
شده بود من دقیقا بر روی اخرین نیمکت گوشه دیوار نشستم بعد از استقرار من در روی صندلی مورد نظر معلم
بدون ابطال وقت به سراغ ادامه تدرسش رفت ظاهرا بچه ها در زنگ اول مطالعات دارند معلم ادامه درس را
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مطرح کردن یك سوال که علت های افزایش جمعیت چیا میتونه باشه مطرح میکنه .بچه ها هرکسی از گوشه
کالسی پاسخی به سوال معلم میدهند مثال ازدواج ،بچه دار شدن و.....
تمام توجه هم را ظاهر کالس و برد آن به خود جلب کرده روی برد کالس عکسی از همه دانش آموزان که
هرکدام در حال انجام دادن فعالیتی در مدرسه بودند قرار داشتد به نظر میرسید حین انجام دادن هریك از
آزمایش ها و یا فعالیت های کتاب از یکی از بچه ها عکس گرفته شده و روی برد نصب گردیه است .برای اینکه
مخل تدریس معلم نشوم سعی کردم بیشتر حواسم را به ایشان بدهم.
بعد از اینکه تدریس مطالعات که درباره ی عوامل افزایش زای جمعیت بود تمام شد معلم از بچه ها خواست تا
کتاب های قران خود را روی میز بگذارند و در این فاصله از یکی از بچه ها خواستند تا سی دی قران را در
کامپیوتر گذاشته و تخته هوشمند را روشن کنند بچه ها ی دیگر هم در این فاصله شروع به صحبت کردن
درباره گل کوچکی که دیروز در کوچه باهم بازی کرده بودند و اینکه کدام تیم یرده و کدام تیم باخت (برای هم
کری میخواندند)صحبت میکردند .ظاهرا کامپیوتر قصد روشن شدن نداشت وبعد از اینکه کلی با آن کلنجار
رفتند دست آخر خانم مرادی تصمیم گرفتند استفاده از تخته هوشمند را نادیده بگیرند و خودشان از روی آیات
بخوانند بعد از اینکه خانم مرادی یکبار از روی آیات خواندن روبه بچه ها گفتند
کی میخواد بخونه از روی آیات؟تعدادی از دانش آموزان برای خواندن داوطلب شدند و جمله خانم من بخونم من بخونم فضای کالس را پر کردسرانجام خانم مرادی سه نفر از بچه ها را برای خواندن انتخاب کردند و در نهایت اشاره کردند که
بچه ها این آیات خیلی سخته اگه میخوای یاد بگیرین باید حتما خیلی بخونین قرارمون که یادتون شبی نیمساعت قران بخونید.
در همین صحبت ها بودند که خانم معاون به در کالس آمدند و اعالم کردند زنگ تفریح است بچه ها با سرو
.صدای زیاد وسایل خود را نیمه جمع کرده روی میز باقی گذاشته و کالس را با عجله فراوان ترك کردند
در زنگ تفریح به اتاق دبیران رفتیم و در آنجا با چای از ما پذیرایی شد البته که بر روی میز نان و پنیر هم بود
ولی با وجود اینکه همه ما دوست داشتیم مقداری نان پنیر هم بخوریم ولی از خجالت هیچکس دست سمت میز
صبحانه نبرد و ترجیح دادیم تنها چای بخوردیم در مدت زنگ تفریح مدیر مدرسه به کالس دبیران تشریف
آوردند و از ما بخاطر کوچك بودن فضای پذیرایی عذر خواهی کردند و گفتتند حتما برای هفته آینده فضای
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دیگری را برای دانشجویان در نظر خواهند گرفت (حق با خانم چشمه کبودی بود اتاق دبیران چون کاربرد اتاق
معاونین هم را دارد بسیار کوچك است بعالوه با حضور با این فضا کوچك تر هم به نظر میرسید ولی به نظر من
حوب آمد چرا که روابط گرم و صمیمی تری در محیط های کوچك بین افراد حکم فرما خواهد شد ).تا راحت تر
در زنگ های تفریح استراحت کنیم از نوع برخوردمحترمانه مدیر با دانشجویان بسیار شگفت زده شده بودم
چراکه دوستان دیگر که در مدارس دیگر بودند خاطرات عجیبی را از اولین برخورد با مدیریت تعریف میکردند به
همیت خاطر اصال توقع چنین برخورد مودبانه ای را نداشتم.
بعد از اتمام زتگ تفریح بچه ها بچه ها با صف ها نسبتا منظمی به کالس ها هدایت شدند زودتر از سایر معلمان
و دانشجویان از اتاق خارج شدم و در راهرو منتظر ماندم تا با خانم مرادی به کالس بروم برای رفتن به کالس
عالقه فراوانی داشتم نمیخواستم حتی یك لحظه از بودن در کنار بچه ها را از دست بدهم ،بچه ها حین باال
رفتن از پله ها هدیگر را هل میدادند که (البته به نظر خودشان یك نوع شوخی بود ) ناگهان کنترل از دستم در
رفتم و گفتم
اااااا االن میفته این چه کاری که میکنی ؟-نه خانم حواسم هستدر زنگ دوم بچه ها مشغول به حل کردن تمرین های ریاضی بودند که ناگهان خانم  -وارد کالس شدند و از
خانم مرادی خواستند تا پاکت های کمك به مدرسه را جمع کنند (به یاد دوران مدرسه خودم و کمك به
مدرسه های اجباری افتادم واقعا چرا آموزش و پرورش نباید به مدارس خود به اندازه کافی بودجه بدهد تا
مدارس نیازمند کمك اولیا نباشند؟) بازخورد بچه ها بعد از این جمله خانم معاون جالب بود:
خلنم چقد کمك به مدرسه کنیمخانم من پاکتمو نیاوردمخانم پوالمون تموم شد این قد به مدرسه کمك کردیمبعد از اینکه حل کردن تمرین های ریاضی تمام شد نوبت به کتاب هدیه ها رسیدم ظاهرا قرار بوده بچه ها
درباره ی موضوع درس گذشته خود تحققی تهیه کنند وبه کالس بیاوردند 3 ،نفر از بچه ها که از بقیه مشتاق تر
بودند برای ارائه تحقیق خود آن را برای بچه ها کالس خواندن تحقیق همه آنها درباره ی زندگی حشرات و
حیوانات مختلف بود مطالب تحقیقشان به حدی جالب بود که من نیز کلی مطالب جدید یاد گرفتم.
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در زنگ تفریح دوم بوی زعفران فضای مدرسه را پر کرده و من که عاشق شعله زرد از بوی آن سرمست شده
بودم همان طور که از پله ها پایین آمدم خانم خدمتگزار را دیدم که با سینی پر از شعله زرد به طرف حیاط
میرفت متوجه شدم مدرسه برای ماه محرم شعله زرد تهیه کرده بعد از اینکه شعله زرد بین دانش آموزان توزیع
شد یك سینی بزرگ پر از ظرف های شعله زرد نیز به اتاق دبیران آوردند من و محدثه به دلیل اینکه ظرفیت
اناتق دبیرن محدود به بهانه بودن با بچه ها اتاق را ترك کردیم و به راهرو آمدیم در راهروی مدرسه چند تا از
دانش آموزان با چشمان اشك آلود روبروی در ی اتاق معاونت اداری ایستاده بودند رفتار بچه ها خیلی جالب بود
وقتی علت گریه کردن را از بچه ها جویا شدم یکی از آنها که بیشتر از بقیه منقلب بود و نمیتوانست جلوی
اشکان خود را بگیرد گفت برای اینکه مشق هایمان را ننوشتیم
برای اینکه مشق هایمون ننوشتیم ولی خانم بخدا من نوشته بودم فقط یادم رفت بیارمیکی دیگه از بچه ها که کمتر احساس ناراحتی میکرد و ارامش خود را حفظ کرده بود گفت
نه بابا بخاطر این چیزا مشق و اینا نیست ما کمکم به مدرسه رو پرداخت نکردیم بخاطر اون حاال میخوان ما رواخراج کنن
از نوع تفاوت دیدگاه های دانش آموز بسار متعجب شده بودم و خنده ام گرفته بود از نوع صحبت کردن دانش
آموز دوم ولی سعی کردم خنده خود را پنهان کنم و آنها را جمالتی نظیر عب نداره حاال معلمتون قول بدین
دیگه از این به بعد تکالیفتون به موقع انجام بدین تا اجازه بده برین سر کالس...
در حال صحبت کردن با دانش اموزان بودم که ناگهان گرمی دست یك نفر را روی شانه هایم احساس کردم
وقتی برگشتم متوجه شدم ایشان خان مراد ی معلم راهنمای من هستند
اسم شریفتونم فراموش کردمدهقان هستمخانم دهقان ی لطفی بکنید این زنگ یه  5دقیقه زودتر برید باال در رو برای پچه باز کنید آخه من زنگ ها آخر
ساعت 11:33میرم خونه ساعت شیر دهی دارم زودتر میرم
چشمپس کلید و سپردم به شما بی زحمت موقع رفتن تو آبدارخونه ی کمد هست برای کلیدا اونجا آویزونش کنید.36

چشمخداحافظبخدا سپردمتوندر زنگ آخر مطابق با فرمایشات خانم مرادی  5دقیقه زودتر باال رفتم و درب کالس را برای دانش آموزان باز
کردم در این زنگ بچه ها که چشم معلمشان را دور دیده بودند فرصت را برای پرسیدن سواالت بی جوابشان از
من مساعد دیده و شروع به پرسش کردند
خانم شما معلمید؟از طرف اداره اومدید ؟یعنی بازرسید؟کنجکاوی بچه ها برایم جالب بود و سعی کردم به سواالتشان پاسخ بدهم
نه بچه ها من نه معلم جدیدتونم ونه از طرف اداره اومدم من کارورزمکارورز یعنی چی؟یعنی اومدم اینجا از معلمتون کار یاد بگیرم
در گیر و داد همین صحبت ها بودیم که معلم خط و نقاشی دانش آموزان وارد کالس شدند و من بدون درنگ
مانند بچه ها ی دبستانی که مدیر به یکباره سر کالس میآید با دست پاچگی به صندلی آخر رفتم و همان جا
نشستم.
علی رغم اینکه بچه ها در این زنگ و خط و نقاشی داشتند ولی به توصیه معلمشان تکالیف منزل را انجام
میدادند به نظرم چقدر انجام دادن تکالیف در مدرسه کار خوبیست اینجوری دیگه بچه وقتی میره خونه الزم
نیست بازم بشینه کارهای تکرار یکه در کالس انجام داده تکرار کنه بعالوه چون در مدرسه تازه معلم درس را
ارائه داده بچه ها آمادگی ذهنی بیشتری برای انجام دادن تکالیف دارند .البته همه بچه ها از زمان اختصاص
داده شده برای انجام تکلیف بیشتر ترجیح میدادن باهم صحبت کنند و یا با صدای بلند شعر بخوانند و جایگزین
خانم مرادی پیوسته بر سر بچه ها فریاد میزد و آن ها را دعوا مینمود که چرا حرف میزنی چرا تکلیفت را
نمینویسی و  ....دقیقا برخالف خانم مرادی خانم مرادی از روش های ویژه های برای اداره کالس خود استفاده
میکرندایشان بیشتر از روش فریاد زدن استفاده میکردند.
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باالخره زنگ بچه ها در ساعت 12:33به صدا در آمد و بچه ها با همهمه و سر و صدا زیادی از کالس خارج شدند
بجز یکی از دانش آموزان که با سعه صدر و آرام آرام وسایل خود را جمع میکرد خانم معلم هم برای اینکه
سرعت عمل دانش آموز را افزایش دهد گفتند در و قفل کردم میخوای امشب اینجا مونی؟
نه خانم اومدم باالخره من بعد از خارج شدن همه بچه وبستن پنجره ها و خاموش کردن چراغ ها درب را قفل
کردم و از پله ها پایین آمدم و کلید را در جای مخصوص خود آویزان کردم و همرا دوستانم بعد از خداحافظی از
خانم چشمه کبودی از مدرسه خارج شدیم.
در مسیر بازگشت از مدرسه کردیم به سمت اتوبوس های تندرو میرفتم با خود فکر میکردم چقدر بودن در
کنار بچه ها لذت بخش است کاش میشد هر روز بجای رفتن به دانشگاه به مدارس کاروزیم برویم هنوز از
مدرسه فاصله زیادی نگرفته احساس میکنم دلم برای تك تك بچه ها مدرسه تنگ شده با اینکه امروز اولین روز
مالقات من با آنها بود امیدوارم در تمام سال های خدمتم چنین حسی نسبت به دانش آموزان داشته باشم
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فصل سوم:
گزارش
فیزیکی
مدرسه
شهید داود
آبادی
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نام مدرسه :

کدشناسایی:

شهید داود آبادی

آدرس:
خ شهید مدنی،خ امیر شرفی

13757832

غربی،بن بست بهرامی

استان:

شهر:

ناحیه آ.پ:

تهران

تهران

7

نوع مدرسه:

شماره تلفن:

نام و نام خانوادگی مدیر:

دولتی

321-77552127

خانم چشمه کبودی

تاریخ تاسیس:

سال بازسازی:

مساحت مدرسه:

1386

-

1133

مساحت بنا:

تعداد طبقات:

مساحت کتابخانه:

1253

1

12

مساحت هر کالس:

مساحت نمازخانه:

مساحت زمین ویا سالن ورزشی

بین13الی23

15

-

مساحت آزمایشگاه:

مساحت سالن اجتماعات:

کف پوش کالسها:

-
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موزاییك

تعداد آبخوری:

تعداد سرویس بهداشتی:

کف پوش حیاط:

1

6

آسفالت

سیستم گرمایش:

وسیله سرمایشی:

موقعیت مدرسه:

شوفاژخانه

کولر

شمالی
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 3-1گزارش فیزیکی مدرسه شهید داود آبادی
در این گزارش سعی بر این است که به صورت دقیق و جزئی مدرسه را مورد بررسی قرار دهیم.دبستان
شهید داود آبادی یکی از مدارس شهر تهران است که در منطقه 7شهرداری تهران (خیابان تهران نو،اتوبان
امام علی (ع) بن بست بهرامی پالك 5واقع شده است،در این محیط اموزشی 271دانش آموز مشغول به
تحصیل میباشند.
روز یکشنبه مورخ31/3/15برای مشاهده ساختار فیزیکی راهی مدرسه شهید داود آبادی شدیم ،که گزارش
فیزیکی به شرح زیر است:
نمای ظاهری مدرسه:
مدرسه شهید داود آبادی واقع در خیابان شهید مدنی خیابان امیر شرفی غربی بن بست بهرامی است()1
سمت جنوب به خیابان دماوند( )1منتهی میشود و تقریبا نبش اتوبان امام علی واقع شده( )1و همین عامل
میتوتند هنگام تعطیل شدن مدرسه که خیل عظیمی از دانش آموزان از درب مدرسه خارج میشود میتواند
حادثه آفرین باشد و با توجه به استاندارد مدرسه سازی که باید حدود133متر از خیابان اصلی فاصله
داشته باشد (استاندارهای آموزشی) و از سمت شمالی به خیابان شهید مدنی(.)1
مدرسه شهید داود آبادی که نمای آن با اجر  3سانتی آراسته شده مدرسه است نسبتا نو ساز که قدمت آن فقط
به  12سال( )2پیش بازمیگردد یعنی سال )2 (1382سر در مدرسه تابلویی نصب شده که نشان می دهد این
مدرسه مدرسه ای قرانی است( 3ب)درب سبز رنگ ورودی( 3ب)این مدرسه تقریا حدود یك متر عرض دارد(
3ب)که عرض در برای یك مدرسه با جمعیت 273نفری بسیار کوچك است و همین عامل خروج و ورود بچه ها
را در ابتدای صبح و هنگام زنگ منزل با مشکل مواجه کرده است درب در درون کوچه بن بستی گشوده
میشود(3ب) و فاصله مدرسه تا منزل روبرویی مدرسه کمتر از 2.5است (در حالیکه مدرسه باید با ساختمان های
41

اطراف حداقل  25متر فاصله داشته باشد)(استاندارد آموزشی) جمعیت مدرسه 273نفر است که با اضافه نمودن
جمعیت کارکنان مدرسه به چیزی حدود333نفر میشود،حیاط مدرسه چیزی حدود 733متر به نظر میرسد که
با توجه به به استاندارد مدارس تقریبا مناسب به نظر میرسد .دیوارهای مدرسه با رنگ های زرد و قرمز زیبایی
نقاشی شده(3د) تا کامال مناسب فضای مدارس ابتدایی گردد.
فضای خارج از مدرسه:
مدرسه فاقد فضای سبز است وسرتاسر مدرسه آسفالت شده است(3د) (در هر مدرسه باید به ازاء هر دانش آموز
 3/5متر مربع فضای سبز در نظر گرفته شود به منظور جلوگیری از ایجاد گرد و غبار در محیط مدرسه  ،محوطه
مدرسه باید با آسفالت یا بتون کف و نظایر آن مفروش گردد() .استاندارد های مدارس)
روبروی درب ورودی مدرسه کمی آن طرف تر دو عدد دروازه فوتبال و حلقه های بسکتبال به چشم میخورد که
با فاصله  1متری از هم قرار گرفته اند( 1م)اکنون تقریبا  1ماه از سال تحصیلی می گذرد و تور دروازه فوتبال از
رنگ سفید به رنگ خاکستری تغییر رنگ داده است.انتهای حیاط مدرسه سمت چپ راهروی باریکی وجود دارد
که در نیمه این راهرو یك درب کوچك سبز رنگ به چشم میخورد که به ساختمان اصلی راه دارد و اغلب اوقات
قفل است در انتهای این راهرو دو دستگاه فوتبال دستی و میز پینگ پنگ وجود دارد(1م).
در سمت چپ درب ورودی مدرسه سرویس بهداشتی وجود دارد( 3د)که با  5پله وارد سرویس ها میشویم
سویس دارای  7دستشویی و  1رو شویی است و با سرامیك های سفید رنگ سرامیك گردیده است(3د).در
کنار سرویس بهداشتی روی سکویی به ارتفاع .5متر آبخوریی ها قرار دارد و دقیقا کنار آبخوری ها در زیر
سایه بانی بوفه مدرسه واقع شده بود که خیلی خوراکی های متنوعی در آن به چشم نمیخورد تنها چند نوع
کیك و اب میوه ولی بوفه مدرسه هرروز یك نوع غذای خانگی تهیه میکند و میفروشد برای مثال در روزهای
یکشنبه که ما در مدرسه هستیم ماکارانی میفروشید و ما تقریبا هر جلسه از ماکارانی خوشمزه میخوریم،در
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پشت بوفه مدرسه درب دیگری قرار دارد که شبیه انباری است که در زنگ ورزش بچه ها متوجه شدم محل
نگهداری وسایل ورزش دانش آموزان است.
ساختمان اصلی آموزشی تقریبا در گوشه سمت چپی ساختمان واقع شده که با  15پله که با عرض حدودا23و
ارتفاع  15سانتی متر کامال از استاندارد پی روی میکند ،گوشه سمت راست پله ها پرچم کشور عزیزمان خود
نمایی میکند.
ساختمان آموزش مدرسه:
ساختمان آموزش در  2طبقه قرار گرفته که شامل :
زیرزمین:اتاق پیش دبستانی،نماز خانه،وضوخانه،خانه سرایداری است.
طبقه همکف :اتاق مدیریت،اتاق چاپ و تکثیر،اتاق استراحت دبیران،سرویس بهداشتی پرسنل،آبدارخانه،کالس
اول و کالس دوم قرار دارد.
طبقه اول:کالس چهارم ،اتاق سایت،کتابخانه،کالس سوم
طبقه دوم:کالس چهارم،کالس پنجم،کالس پنجم و کالس ششم
از درب ورودی ساختمان که وارد میشوی در سمت راست دو کمد جوایز قرار دارد که دانش آموزان با کارت های
امتیاز خود میتوانند از کمد وسایل مورد عالقه خود را بردارندکمد خیلی جایزه های متنوعی دارد به یاد دوران
دبستان خودم افتادم که تمام سال تحصیلی کارت های امتیازم را جمع میکردم تا بزرگ ترین جایزه را از کمد
جوایز بردارم.در سمت چپ راهرو اتاق دبیران و معاونین آموزشی قرار دارد.
دفتر دبیران و معاونین آموزشی:
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اتاق دبیران قرار دارد که اتاقی با مساحت حدودا  12متر است که دو میز بزرگ به صورت ال مانند کنار هم قرار
دارند و در تا دور آن  12صندلی قرار گرفته البته این اتاق به عنوان اتاق معاونین آموزشی نیز محسوب میشود به
همین خاطر شلوغ به نظر میرسد به همین منظور روبروی درب یك میز 3در  2قرار دارد که میز کار خانم گنجی
محسوب میشود .تقریبا با فاصله  .5متری از میز خانم گنجی یك دستگاه کامپیوتر قرار دارد که در کنار بلند گو
و ملزومات آن به چشم میخورد(1م) اتاق دارای دو پنجره بزگ به ابعاد1*1.5است که کامال به حیاط مدرسه
مشرف است و با پرده های نارنجی رنگ آراسته شده است .روبروی این اتاق در سمت دیگر ساختمان اتاق خانم
چشمه کبودی قرار دارد.
دفتر مدیریت:
که میز کار خانم چشمه کبودی درست روبروی درب قرار گرفته کنار میز ایشان میز بزرگی به عنوان میز
کنفراس و جلسه قرار گرفته که دور تادور آن  6صندلی قرار گرفته(1م) و در سمت دیگر اتاق یك میز پذیرایی و
 1صندلی برای پذیرایی از میهمانان ایشان بود دفتر مدیریت نیز مانند دفتر دبیران دارای دو پنچره 1.5*1است
که کامال مشرف به حیاط بوده و با پرده های نارنجی رنگ آراسته گشته است در انتهای اتاق ایشان کمد کتابی
قهوه ای رنگ قرار گرفته که مملو از کتاب است(1.م)
کنار دفتر خانم مدیر اتاق چاپ و تکثیرو یا دفتر داری قرار دارد که یك دستگاه کامپیوتر و یك دستگاه کپی در
آن است بعالوه تعدادی کشو که در آنها کاغذ آ1و مقداری لوازم التحریر ...نگهداری میشود(1م).روبروی اتاق
تکثیر سرویس بهداشتی دبیران و آبدارخانه قرار دارد که سرویس بهداشتی تا کالس اول حدودا 1متر فاصله دارد
که بسیار نزدیك به کالس است و با توجه به سازمان استاندارد باید از قرار گیری سویس بهداشتی کنار اتاق ها
پرهیز کرد و در محیط بیرون از محیط آموزشی برای آن فضایی در نظر گرفت بهتر بود این سرویس ها در
زیرزمین طعبیه میشد(استاندارد های آموزشی)
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دو کالس آموزشی نیز دقیقا روبروی درب ورودی ساختمان قرار گرفته است.
موقعیت فیزیکی کالس ها:
همه کالس های در دارای تخته هوشمند و تخته سیاه و وایت برد است(1ك) که البته پایه های اول ،دوم،سوم
فاقد تخته هوشمند هستند.طبق استاندارهای مدرسه سازی باید عرض کالس حدودا  6متر و طول ان حداکثر 3
متر باشد که عرض کالس ها در طراحی آنان رعایت شده است ( .استاندار های آموزشی)وسیله گرمایشی کالس
ها شوفاژاست( 1ك )که دقیقا زیر پنجره ها قرار گرفته است و از نظر استاندارد کامال رعایت شده است(در هر
کالس باید شوفاژرا در زیر و یا میان پنجره ها قرار داد)(استاندارهای آموزشی)هر کالس دارای سه پنجره2در
 1.5است که بوسیله این پنجره ها بسیار مناسب است البته هریك از کالسها نور گیری غیر مستقیم هم از طریق
مهتابی هایی که بر روی سقف تعبیه شده دارند(1ك) دیوار همه ی کالس ها و البته راهرو ها نیز تا نیمه با
سنگ شیری رنگ شده و مابقی با رنگ روغنی کامال رنگ گردیده که رنگ هایی مانند رنگ شیری و سفید و..
باعث خستگی چشم و در نتیجه باعث کسالت دانش آموز و بی عالقه او به درس میشود بهتر بود در رنگ کالس
رنگ های شاداب تری مانند سبز و آبی استفاده میشد(استاندارد های آموزشی)،تهویه کالس ها توسط همین
پنجره ها و کولر های آبی صورت میگرد (بهترین آنان خنك کننده های مرکزی است چراکه موجب سر و صدا
نمی شود .میتوان از کولرهای گازی نیز استفاده کردکولر های آبی در نبود وسایل فوق میتواند کمك
کند)(استاندارد های آموزشی).میز و نیمکت های دانش آموزان در سه ردیف چیده شده اند و بین هریك از
ردیف ها حدودا 5.تا 1متر فاصله است ،رنگ نیمکت ها دانش آموزان به رنگ قهوهای روشن است پهنای میزها
حدودا 15سانتی متر و طول آن  55که استاندارد هم تقریبا همین اعداد را برای میز ها درنظر میگیرد ولی
متاسفانه میز های دانش آموزان فاقد شیب الزم یعنی  15درجه ای هستند( 5ن)و همین عامل باعث می شود
دانش آموز نتواند به راحتی بنویسدطول نیمکت برای هر دانش آموز باید چیزی حدود  13تا 63سانتی باشد و
نیمکت های مدرسه شهید داود آبادی تقریبا  63سانتی متر است
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بعالوه نیمکت ها باید داری پشتی با ویژگی های :انحنای فیزیولوژیکی ستون فقرات را دنبال کندو باید نیمکت
در قسمت کمری ستون قرات کمی تحدب به طرف جلو داشته باشد .تکیه گاه باید تا حاشیه پاینی استخوان
کتف برسد و خمیدگی کلی 13تا  15درجهبه طرف عقب داشته باشد در حالیکه نیمکت های مدرسه به طور
کلی فاقد پشنی و یا تکیه گاه می باشد و دانش آموزی که بر روی آخرین نیمکت کالس مینشیند یه دیوار سرد
(در فصل زمستان) تکیه می دهد(5.ن)
کالس ها از هم جدا هستن که از لحاظ استاندارد خیلی بهتر از نیمکت وصندلی ها ی به چسبیده است ولی
متاسفانه هریك از دانش آموزان به تنهایی دارای یك میز و صندلی نیستند و هر دونفر دارای یك میز است
تناسب دانشآموز با میز و صندلی
 .1کف پاها صاف بر روی زمین
 .2فضای بین پشت پاها و لبه جلویی نشستگاه وجود داشته باشد.
 .3هیچ گونه فشاری از طرف قسمت جلوی سطح نشستگاه به سطح خلفی ران وارد نیاید.
 .1فضایی بین سطح باالیی ران و سطح زیرین میز برای حرکت آزادانه وجود داشته باشد.
 .5آرنجها هنگانی که باز و عمودی است تقریباً در ارتفاع سطح رویی میز قرار گیرد.
 .6تکیهگاهی مستحکم در ناحیه کمری و زیر تیغههای شانه وجود داشته باشد.
 .7فضایی کافی بین تکیهگاه پشت و سطح نشستگاه برای حصول اطمینان از حرکت آزادانه کفل موجود
باشد(.استاندارد آموزشی)
راهروها ی مدرسه:
طبقات توسط پله هایی به طبقات باالتر متصل میشود که بعد از طی شدن  12پله به راهروی تقریبا با
عرض3میرسیم وهر طبقه دارای پاگردهای مناسبی هستند (استاندارد های آموزشی) در هر پاگرد یك برد
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اعالنات به چشم مییخورد که اعالمیه ای درباره انفوالنزا و راه های جلوگیری از آن و طرح مشکات قرار دارد ،در
با طی کردن دوازده پله وارد طبقه دوم میشویم پاگرد طبقه دوم نیز عکس شهید جوانی نصب گردیده است
راهرو و پله های طبقات باالتر و زیر زمین نیز به همین منوال است عرض و ارتفاع پله های به ترتیب15و23
است که کامال از اصول استاندارد پی روی میکند بعالوه راهرو ها دارای نرده برای باال بردن امنیت دانش آموزان
نیز است راهرو های مدرسه نیز دارای کپسول آتشنشانی و ...است (کلیه مراکز آموزشی باید مجهز به وسایل
اعالم و اطفاء حریق بوده و از نظر طراحی بایستی پیش بینی های الزم جهت تأمین راههای ورودی و خروجی
اضطراری با توجه به ظرفیت مدرسه و تعداد طبقات به عمل آید .این راهها بایستی با عالئم ویژه و با رنگ سبز
مشخص گردد تا محل فرار اضطراری مشخص گردند(استاندارد های آموزشی)
حداقل دو راه فرار برای مواقع اضطراری که از هر نقطه داخل ساختمان قابل رؤیت باشد الزم است و بایستی
امکان تخلیه در کوتاه ترین زمان میسر گردد و اجزاء سازه ای مسیرهای فرار در مقابل حریق مقاوم باشد ،در
مدارس باید خاموش کننده های دستی پودر وگاز  6کیلویی و گاز کربنیك چهار کیلویی به تعداد الزم حداکثر
به فاصله هر  22متر یك دستگاه درنظر گرفته شود( ).استاندارد های آموزشی)
اتاق سایت:
در طبقه دوم همان طور که قبال نیز اشاره کردم اتاق سایت وجود دارد که دارای مساحتی حدودا 23متر و 5
دستگاه کامپیوتر و یك لب تاپ است،و مجهز به ویدئو پراژکتور بوده ودارای دو پنچره در ابعاد 2*1.5بوده که
فاقد پرده هستند و پنجره ها آن کثیف هستند(5ن) در حالیکه باید شیشه های کالس ها هر هفته تمیز شوند تا
از عبور نور جلوگیری ننمایند(اگر شیشه مدرسه تا یك هفته تمیز نشود %33روشنای را کاهش میدهد به همین
منظور برای دریافت%133انرژی نورانی الزم است شیشه پنجره های کالس ها همیشه شفاف و تمیز
باشند(استانداردهای آموزشی).
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کتابخانه:
مدرسه دارای یك کتابخانه به مساحت حدودا  12متر که دارای  5نیمکت است در انتهای این اتاق یك کمد
کتاب به چشم میخورد که تقریبا از کتاب پر شده ولی کتاب ها با آرایش منظمی کنار هم قرار نگرفته اند و از
گرد و خاکی که روی میز ها قرار گرفته مشخص است که خیلی وقت است تمیز نشده است در گوشه سمت چپ
این اتاق تعدادی بنر روی هم ریخته شده و کنار بنر ها یك کمد نیز هست که محل نگهداری وسایل آموزشی
برای کودکان کم بضاعت است که توسط شهرداری ویا آموزش و پرورش و ...اهدا شده است.
آزمایشگاه:
با بررسی های که از کادر مدرسه به عمل آوردیم برای پیدا کردن ازمایشگاه (معاونین و مدیریت بیان میکردند
که مدرسه دارای آزمایشگاه است ولی معلمین میگفتند مدرسه فاقد امکانات ازمایشگاهی است)باالخره متوجه
شدم که در طبقه سوم مدرسه اتاقی برای آزمایشگاه منظور شده است ولی به دلیل این که امکانات آن بسیار
محدود است عمال بدون مصرف گشته و درب این اتاق کال قفل گردیده است (.آزمایشگاه و کارگاه ها با توجه به
اینکه معموال دارای وسایل سنگین هستند بهتر است در طبقات پائینی و زیر زمین تعبیه شود( .ایپستاندار های
آموزشی)در حالیکه آزمایشگاه این مدرسه در طبقه سوم فرار گرفته بود)
مدرسه فاقد سالن تربیت بدنی است در نتیجه در روزهایی که هوا نامناسب و یا بارانی است بچه هانمی توانند
ورزش کنند.
اتاق بهداشت:
این اتاق در طبقه دوم ساختمان واقع شده است که دارای کمد کمك های اولیه یك عدد ترازو و تابلو بینایی
سنجی و یك عدد تخت وایت برد است.روبروی درب ورودی این اتاق یك عدد پنجره 2*1.5قرار دارد که با پرده
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های نارنجی رنگ مزین گشته است گوشه سمت چپ اتاق میز مربی بهداشت قرار دارد و روبروی این میز یك
عدد تخت برای استراحت دانش آموزان در مواقع ضروری قرار گرفته است.
با طی کردن 8پله از طبقه همکف و طی کردن و راهرو و سپس طی کردن  8پله دیگر وارد طبقه زیرین مدرسه
می گردیم روبروی پله ها شوفاژخانه قرار دارد که درب آن قفل ست کنار شوفاژخانه منزل سریداری قرار گرفته
و روبروی آن نماز خانه قرار گرفته است
نماز خانه :
که دارای مساحتی حدودا  15متری است که با فرش های سبز رنگ مفرش گردیده در انتهای این نمازخانه یك
محراب به چشم میخورم که توسط یك میز و صندلی کامال فضای محراب پر شده است در گوشه سمت چپ
نماز خانه مکانی برای قرار گیری مهر ها منظور گشته ودر زیر این فضا مکانی برای مفاتیح و سایر کتاب ها نماز
خانه نیز مانند سایر اتاق های مدرسه دارای  2پنجره به ابعاد  2*1.5است
اتاق پیش دبستانی:
کنار نمازخانه اتاق پیش دبستانی واقع شده است اتاقی با مساحت  13متر که دارای 23دانش آموز است بر روی
دیوار اتاق با ذوق و سبیقه فراوان عکس دانش آموزان بر روی گل هایی چسبانده شده است و کنار هریك فعالیت
هایی که دانش آموز انجام داده اتاق پیش دبستانی دارای دیوار های رنگارنگی است که کامال با خلق و خوی این
گروه سنی سازگار است در گوشه سمت راست کالس میز مربی پیش دبستانی و کمد ایشان قرار گرفته است.
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3-2کدگذاری

کد

گزاره ها

عناوین

مضامین اصلی

(کدگذاری باز)

(کدگذاری محوری)

(کد گذاری گزینشی)

1.1مدرسه شهید داود آبادی واقع
1

مکان

در خیابان شهید مدنی خیابان امیر

موقعیت
جغرافیایی

شرفی غربی بن بست بهرامی است
 1.2ازجنوب به خیابان دماوند
1.3تقریبا نبش اتوبان امام علی
1.1سمت شمالی به خیابان شهید
مدنی
2

زمان ساخت

 2.1قدمت آن به  12سال پیش

تاسیس

بازمیگردد
2.2سال 1382
3

نمای بیرون مدرسه(ب) ظاهر مدرسه

3.1مدرسه ای قرانی
3.2درب سبز رنگ
3.3درب در درون کوچه بن بستی
گشوده میشود
3.1فاصله مدرسه تا منزل روبرویی
مدرسه کمتر از 2.5دیوارهای
 3.5دیوار های مدرسه
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با رنگ های زرد و قرمز زیبایی نقاشی
شده
3.6مدرسه فاقد فضای سبز است
3.7سرتاسر حیاط مدرسه با آسفالت
پوشانده شده است
نمای درونی مدرسه(د)

3.8دارای  7دستشویی و  1رو شویی
است و با سرامیك های سفید رنگ
سرامیك گردیده است.

1.1روبروی درب ورودی مدرسه کمی
آن طرف تر دو عدد دروازه فوتبال و

اداری مدرسه (م)

حلقه های بسکتبال به چشم میخورد
 1.2تقریبا با فاصله  5.متری از میز
1

امکانات حیاط و کادر

خانم گنجی یك دستگاه کامپیوتر قرار
دارد که در کنار بلند گو و ملزومات آن
به چشم می خورد
 1.3در اتاق خانم چشمه کبودی
صندلی برای پذیرایی از میهمانان
ایشان بود
1.1در انتهای اتاق ایشان کمد کتابی
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تجهیزات مدرسه

قوه ای رنگ قرار دارد
1.5یك دستگاه کامپیوتر و یك
دستگاه کپی در آن است
 1.6همه کالس های در دارای تخته
هوشمند و تخته سیاه و وایت برد است
1.7وسیله گرمایشی کالس ها
امکانات کالس ها (ك)

شوفاژاست
1.8هریك از کالسها نور گیری غیر
مستقیم هم از طریق مهتابی هایی که
بر روی سقف نصب شده دارند

5.1پنجره ها آن کثیف هستند
5

کمبود های مدرسه(ن)

5.2نیمکت های مدرسه به طور کلی
فاقد پشنی و یا تکیه گاه می باشد
5.3متاسفانه میز های دانش آموزان
فاقد شیب الزم یعنی  15درجه ای
هستند و همین عامل باعث می شود
دانش آموز نتواند به راحتی بنویسد
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نیاز های مدرسه

3-3بیان مسئله:
.1مدرسه فاقد فضای سبز است وسرتاسر مدرسه آسفالت شده است (در هر مدرسه باید به ازاء هر دانش آموز
 3/5متر مربع فضای سبز در نظر گرفته شود به منظور جلوگیری از ایجاد گرد و غبار در محیط مدرسه ،
)محوطه مدرسه باید با آسفالت یا بتون کف و نظایر آن مفروش گردد() .استاندارد های مدارس
.2بعالوه نیمکت ها باید داری پشتی با ویژگی های :انحنای فیزیولوژیکی ستون فقرات را دنبال کندو باید نیمکت
در قسمت کمری ستون قرات کمی تحدب به طرف جلو داشته باشد .تکیه گاه باید تا حاشیه پاینی استخوان
کتف برسد و خمیدگی کلی 13تا  15درجهبه طرف عقب داشته باشد در حالیکه نیمکت های مدرسه به طور
کلی فاقد پشنی و یا تکیه گاه می باشد و دانش آموزی که بر روی آخرین نیمکت کالس مینشیند یه دیوار سرد
(در فصل زمستان) تکیه دهند.
3-9راه حل مسئله:
.1میتوان در حیاط مدرسه در محل هایی که برای بازی و فعالییت دانش آموزان مشکلی ایجاد نمیکند همانند
گوشه های حیاط آسفالت ها را کنده و بجای آن فضای سبزی تعبیه کردو یا اینکه با استفاده از گلدان های
متفاوت و متنوع فضای داخای مدرسه سبز و شاداب تر کرد.
.2بهتر است مدرسه شهید داود آبادی از خیرین مدرسه ساز جهت تعویض صندلی ها دانش آموزان بهره بگیرد و
یا ار خود اولیا دانش آموزان جهت تعویض آنان یاری بطلبد اولیا زمانیکه متوجه شوند سالمت فرزندشان با
نیمکت های فعلی در معرض خطر است حتما با مدرسه مساعدت میکنند و راه حل آخر هم میتواند درخواست
بودجه از اداره آموزش پرورش در خصوص تعویض نمکت ها باشد.
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فصل چهارم:
گزارش
ساختاری
_اداری
مدرسه شهید
داود آبادی
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جدول کادر مدرسه:

نام و نام خوانوادگی
منیره چشمه کبود
اعظم کاشفی اده
سوینا محمودی فر
مرضیه گنجی منش
فاطمه قدیانی
نجمه عبداللهی
طیبه ریوندی
ژیال ریئسی
مرتضی آریان فر
رقیه یزدانی
معصومه مرادی
شهین دانت خواه
ابراهیم محمدی
شیوا پور شیرزاد
امین گلدار
عصمت امیر حسینی
مریم مصطفوی
مریم امینی

تحصیالت
لیسانس
فوق دیپلم
لیسانس
لیسانس
لیسانس
دیپلم
فوق دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
لیسانس
لیسانس
فوق دیپلم
فوق لیسانس
فوق دیپلم
راهنمایی
لیسانس
فوق دیپلم
لیسانس
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سمت
مدیر
معاون اجرایی
معاون پروشی
معاون آموزشی
آموزگار پایه اول
آموزگار پایه دوم
آموزگار پایه سوم
آموزگار پایه چهارم
آموزگار پایه چهارم
آموزگار پایه پنجم
آموزگار پایه پنجم
آموزگار پایه ششم
مربی ورزش
خدمتگزار
سرایدار
تقلیلی
پیش دبستانی
تقلیلی

چارت ساختاری مدرسه
آموزگار

معلمان

پایه اول

هنر و خط

خانم قدیانی

مدیر مدرسه:خانم چشمه کبودی

خانم امیرحسینی

معاونین

کارکنان

معاون آموزشی

مسئول سایت

خانم گنجی

خانم گنجی
پایه دوم
خانم عبداللهی

معاون پرورشی

ورزش
خمتگزار

آقا محمدی

خانم محمودی

آقا و خانم گلدار
پایه سوم
خانم ریوندی

معاون اجرایی

قران

خانم کاشفی زاده

خانم خسروی

پایه چهارم
خانم ریئسی و
آقای آریان نیا

پایه پنجم
خانم مرادی و

پایه ششم
خانم دیانت خواه

خانم یزدانی
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کادر مدرسه شامل یك مدیر سرکار خانم چشمه کبودی
یك معاون آموزشی سرکار خانم گنجی،یك معاون پرورشی سرکار خانم محمودی و یك معاون اجرایی سرکار
خانم کاشفی زاده.
یك خدمت گذار آقا و خانم گلدار
یك آموزگار به ازای هر پایه
پایه اول:خانم قدیانی
پایه دوم:خانم عبد اللهی
پایه سوم:خانم ریوندی
پایه چهارم:خانم ریئسی و آقای اریان نیا
پایه پنجم :خانم مرادی و خانم یزدانی
پایه ششم :خانم دیانت خواه
بعالوه مدرسه دارای معلم تقلیلی نیز هست یعنی معلمانی که بیش از بیست سال سابقه کار دارند یك روز در
هفته کمتر به مدرسه می آیند وبه جای آن معلم تقلیلی به کالس می رود.
معلمان تقلیلی:
خانم امیر حسینی –خانم امینی
یك معلم خط:خانم امیر حسینی ،یك معلم ورزش آقای محمدی یك معلم قران :خانم خسرویی و یك مربی
پیش دبستانی خانم مصطفویی
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9-1گزارش ساختاری_اداری مدرسه
روز یکشنبه مورخ 31/3/22برای تهیه گزارش ساختاری پس اتمام سمینار در مدرسه پیام انقالب راهی مدرسه
شهید شهید داود آبادی شدیم با توجه به جدول باال و چارت سازمانی مدرسه گزارش ساختاری به شرح زیر
است:
قبل از ورود به مدرسه همه بچه باهم هماهنگ شده بودیم که باهم در ابتدا نزد خانم چشمه کبودی که در راس
هرم مدرسه قرار دارند برویم و از ایشان سواالتی درباره حیطه وظایفشان بپرسیم خانم چشمه کبودی همانند
جلسات پیشین که برخورد بسیار مودبانه و محترمانه با ماداشتند ما را به حضور پذیرفتند و با سعه صدر به همه
سواالت ما پاسخ دادند از صحبت های ایشان برداشت کردم که ایشان مسئول کلیه کارها و اقداماتی است که در
محیط مدرسه صورت میگیرد و ایشان از نظر حسن اجرای کارها و مسئولیت هایشان زیر ذره بین سازمان
آموزش و پرورش منطقه قرار دارند
مشروح وظایف مدیر به شرح زیر است
-1بر روند فعالیت های آموزشی ،پرورشی و..نظارت کند(1آ)
(بر روی تقویم آموزشی که بر روی اتاق مدیریت نصب گردیده بود تمامی اعیاد و مناسبت های مختلف مشخص
شده بود و همین امر نشان دهنده حساس بودن ایشان نسبت به مناسبت ها و برگزاری مراسم مناسب با موضوع
است بعالوه در مدت حضور ما در مدرسه که مغایر با ماه های محرم و صفر بود در مدرسه مراسمی هرچند
کوچك اجرا برگزار شده بود)
-2بر روش تدریس معلمان و به روز بودن آنها نظارت کند(1آ)

 -3دانش آموزان را به موقع در مدرسه ثبت نام کند(1.آ)
-1بر اجرای برنامه های نظارت داشته باشد و پیشنهادی بر راستای بهبود عملکرد آنان ارائه دهد(1آ).
-5بر روابط میان دانش آموزان و سایر کارکنان نظارت داشته باشد وصمیمت ایجاد کند((2).در این مورد نیز
خانم چشمه کبودی به خوبی انجام میدادند بجز در یك مورد که وقتی خانم دیانت خواه درحال توهین و
برخورد خشن با دانش آموز کالسش در حضور معلم بودند خانم چشمه کبودی نه تنها به معلم تذکری ندادند
بلکه خود نیز شروع با ارعاب و توهین به دانش آموز کردند)
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-6بر حضور و غیاب کارمندان رسیدگی کند(1و)
-7در حفظ ساختمان و اموال مدرسه کوشا باشد.
-8جلسات اولیا و مربیان را به طور منظم تشکیل دهد و به سواالت اولیا پاسخ دهد(2).
(زمانیکه از ایشان درباره ی زمان تشکیل جلسات پرس و جوی بیشتری کردیم متوجه شدم که جلسات علی
رغم اینکه باید  2هفته یکبار برگزار شود این اتفاق نمیافتاد و کادر مدرسه برحسب نیاز زمان برگزاری مدرسه را
تغییر میدهد گاهی ممکن است در طول یك ماه اصال جلسه ای نباشد و گاهی ممکن است در هفته چندین بار
با ریئس انجمن مالقاتی داشته باشند)(صورت جلسه یکی از این انجمن ها را در فهرست ضمائم آورده ام)
-3اشراف کامل بر بخشنامه داشته باشد و آنها را ابالغ نماید(1.آ)
-13ارائه عملکرد مالی مدرسه با توجه به بودجه1 (.و)
-11حضور در جلسات آموزگاران شورای دانش آموزی(2) .
-12نظارت بر برنامه های فوق برنامه و نظارت بر پایگاه تغذیه سالم( 1آ)این نظارت به خوبی توسط خانم چشمه
کبودی صورت گرفته بود چراکه بوفه مدرسه فقط کیك و آب میوه های مجاز میفروخت وبا غذا های خانگی
مانند عدسی وماکارونی و()....مراحعه به فهرست ضمائم)

تعیین وظایف نیروها( 1آ)
و موافقت با مرخصی نیرو ها در صورتیکه در چهار چوب قانون گرفته باشد(1.آ)
بعد از اینکه صحبت هایمان با خانم چشمه کبودی تمام شد نزد خانم گنجی رفتیم ایشان معاون آموزشی
مدرسه بشمار میروند ،خانم گنجی درمورد حیطه وظایفشان گفتند که بعد مدیریت مسئولیت مدرسه در
زمانهای عدم حضور خانم چشمه کبودی برعهده ایشان است
شرح وظایف ایشان به گزارش زیر است:
الف:
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- 1هدایت و رهبری مدرسه در غیاب مدیریت)((2که البته خانم چشمه کبودی (مدیریت مدرسه )در تمام مدت
حضور ما در مدرسه حضور منظمی در مدرسه داشته و هر یکشنبه راس 7:15در مدرسه حضور داشتند)
- 2بررسی و کنترل حضور و غیاب کارکنان وگزارش هفتگی به مدیریت(2).
- 3همکاری و اشتراك مساعی در کلیه امور با مدیر مدرسه)(2
- 1همکاری و همیاری در جهت اجرای طرح های آموزشی وپرورشی)(2
- 5نظارت بر برنامه ها و نحوه عملکرد ناظم در مدرسه(1آ)
- 6نظارت بر نحوه تدریس و رفتار دبیران در کالس(1آ)
- 7برنامه ریزی در اداره کالس در غیاب معلم با استفاده از ناظم و نیروهای آزاد در مدرسه(1آ)
- 8ارائه گزارش دقیق به مدیر نسبت به مواردی که در طول روز در مدرسه رخ می دهد)(2
- 3ارزشیابی عملکرد ارتباطی مشاور  ،ناظم  ،دبیر و کادر دفتری با اولیاء و گزارش آن به مدیر مدرسه
- 13نظارت و کنترل دقیق همکاران در بحث طرح درس و مشارکت در امور تدریس دانش آموزان(1آ)
- 11نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد همکاران در بحث کالسهای خصوصی و فوق برنامه ها(1آ)
 -12انتقال انتقادات و پیشنهادات مدیر مدرسه و والدین به سایرهمکاران)(2
- 13نظارت و کنترل دقیق در برگزاری امتحانات  ،آزمون ها و( 1آ)
- 11مطالعه دقیق و اجرای به موقع دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ابالغ به سایر همکاران(1آ)

- 15نظارت بر کار خدمتگزاران در حفظ نظافت و بهداشت(.متاسفانه سرویس های بهداشتی دانش آموزان اصال
در وضعیت مناسبی نبود و از شش سرویس بهداشتی یکی از آن ها آلوده و دیگری کامال قفل بود)
- 16ابتکار عمل در جهت ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه(1آ)
- 17ارائه طرح های متنوع در جهت ارتقاء کیفیت امور پرورشی
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- 18ایجاد زمینه های شوق و انگیزش دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت و مراسم ها(در چندین جلسه
حضور من در مدرسه هنگام نزدیك شدن به ساعت شرعی ظهر یکی از دانش آموزان که هروز نوبت یکی از پایه
بود به طور داوطلبانه به دفتر رفته و از پشت میکروفون برای مدرسه اذان میگفت.
برگزاری نماز جماعت:من خودم در این چندین جلسه حضورم شاهد برپایی نماز جماعت نبودم البته دانش
آموزان پسر مقطع ابتدایی نیز هنوز به سن تکلیف برای ادای نماز نرسیده اند ولی با پرس و جوی که از خانم
گنجی انجام دادم متوجه شدم نماز جماعت هر از چند گاهی در مسجد برگزار میشود).
- 13نظارت و کنترل دقیق بر گفتار  ،کردار و رفتار دانش آموزان(1خ)(خانم گنجی هر زنگ تفریح وقت خود را
با دانش اموزان در حیاط سپری میکردند و نظارت دقیقی و رفتار مناسبی با دانش آموزان داشتند وبا دانش
آموزان مخطی برخورد بجایی میکردند).
- 23فعال نمودن کتابخانه و ایجاد زمینه های شوق در دانش آموزان جهت استفاده از کتابخانه.
- 21نظارت بر انتشار فصلنامه و بروشور های مختلف(1.آ)(به این منظور هرچند یك بار بروشوری در خصوص
موارد مختلف مانند طرح مشکات و....برای دانش اموزان تهیه کرده و دراختیار آنان قرار میدادند و یا بر روی برد
طبقات مختلف اعالمیه هایی در خصوص آنفوالنزا و....نصب میشد)
- 22فعال نمودن تشکل های دانش آموزی.
 -23برنامه ریزی دقیق در جهت متنوع نمودن مراسم ها ی مختلف.
- 21ارتباط مستمر با اداره.
- 25تنوع و تعویض مطالب نصب شده در تابلوهای پرورشی)
- 26تهیه  ،تنظیم و نوشتن دفتر گزارش کار پرورشی در یك سال تحصیلی
- 27آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در مسابقات منطقه
- 28تهیه و تنظیم تقویم اجرایی
- 23برگزاری همایش های قرآنی
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- 33اجرای طرح موج نو
- 31انتشار بروشور گامی به سوی دانایی
- 32ترویج فرهنگ قرآنی در مدرسه
- 33برگزاری مراسم زیارت آل یاسین  ،برگزاری کالس ترجمه آیات نورانی قرآن کریم  ،برگزاری مراسم زیارت
عاشورا
- 31برگزاری اردوهای تشویقی در طول سال تحصیلی
- 35برگزاری مسابقات فرهنگی داخلی(دانش آموزان تقریبا هفته ای یکبار مسابقه ای ورزشی داشتند)
 -36تشکیل بسیج دانش آموزی
در پایان خانم گنجی اضافه نمودند که مدرسه فاقد مسئول کامپیوتر است به همین دلیل ایشان به انجام دادن
کارهای کامپیوتر مدرسه میپردازند و همین کار باعث خستگی ایشان شده و البته از وظایف اصلی خود نیز باز
می مانند این امر موجب کاهش کارایی معاونت مدرسه میگردد زیرا حیطه نظارت موثر فردی که در آن وظایف
مختلفی در رده باالی سازمان دارد محدود تر از حیطه نظارت فردی است که با همان توانایی و تجربه ها وظایف
کمتری دارد (.علی عالقه بند .1333.ص )27
خانم گنجی همچنان درباره وضایف سایر معاون ها برای ما صحبت کردند و اشاره کردد که معاون پرورشی در
مدرسه همکاری سایر کارکنان را برای انجام دادن فعالیت های پرورشی می طلبد
اهم وظایف معاون پرورشی:
-1حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به کار روزانه ومادامی که برنامه ها وفعالیتهای آموزشی و پرورشی در
جریان است و انجام امور پرورشی مدرسه که نیازمند پیگیری در خارج از آن است.
- 2برنامه ریزی الزم جهت برگزاری نماز جماعت در اول وقت شرعی با حضور همکاران ودانش اموزان(1خ)
-3اجرای طرح عملی آموزش نماز و برگزاری مراسم جشن تکلیف
-1برگزاری جلسات توجیهی و کارگروهی با والدین در خصوص مسائل تربیتی دانش آموزان)(2
62

-5برنامه ریزی جهت پیوند هر چه بیشتر دانش آموزان با مساجدو همکاری جهت برگزاری برنامه های معنوی با
حضور دانش آموزان ومردم در مساجد وفضاهای معنوی(1خ)
-6اجرای طرح اشنایی دانش اموزان با مراجع تقلید
-7پیگیری وبرگزاری مسابقه درسهایی از قرآن با همکاری دارالقرانها
-8پیگیری و اجرای طرح ملی حفظ قران
-3اجرای مسابقات و برگزاری مراسم مذهبی
-13اجرای بخش نامه های پرورشی
-11مشارکت دانش آموزان را برای انجام فعالیت های پرورشی جذب میکند
-12برای راه اندازی تشکل های دانش آموزی همکاری میکند
-13برگزاری اردوهای تشویقی
-11برای اوقات فراغت دانش آموزان برنامه ی مناسبی تدارك می بیتند
از وظایف معاون اجرایی:
رسیدگی به بخش نامه ها و اجرای آن
سرویس توزیع شیر
از وظایف معلمان:
وسایل الزم برای تدریس را فراهم کند(1آ)
در گروه های آموزشی و جلسات برای تبادل نظر حضور فعال داشته یاشد
به وضعیت تحصیلی اخالقی تربیتی پرورشی دانش آموزان رسیدگی کند(1خ)
موازین و شئونات اسالمی را رعایت کند
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به طور مستمر از دانش آموزان ارزشیابی نموده و ریز نمرات را تحویل دفتر دهد)(2
در کالس درس نظم و انضباط را برقرار کند
از وظایف خدمتگاران:
به طور دائمی کالس،حیاط و سرویس های بهداشتی نظافت شود1 (.آ)(کالس ها تقریبا در پایان هر روز و حیاط
هر زنگ تمیز میشد ولی متاسفانه سرویس های بهداشتی شرایط مناسبی نداشتند)
در هنگام ورود و خروج دانش آموزان از مدرسه مراقب ایمنی آنان باشد(1آ)(آقای گلدار در هنگام زنگ خانه در
کنار درب حیاط می استادند و مراقب دانش اموزان بودند)
شوفاژخانه پشت بام و لوله های ساختمان مدارس کنترل شود.

64

مفاهیم
(کدگذاری
محوری)

(کد گذاری باز)

کد

گزاره

1

-1.1بر روند فعالیت های آموزشی ،پرورشی و..نظارت
کند.
-2.1بر روش تدریس معلمان و به روز بودن آنها
نظارت کند
 -.3.1دانش آموزان را به موقع در مدرسه ثبت نام
کند.
-1.1بر اجرای برنامه های نظارت داشته باشد و
پیشنهادی بر راستای بهبود عملکرد آنان ارائه دهد.
-5.1بر حضور و غیاب کارمندان رسیدگی کند.
-6.1اشراف کامل بر بخشنامه داشته باشد و آنها را
ابالغ نماید.
تعیین وظایف نیروها
- 7.1نظارت بر برنامه ها و نحوه عملکرد ناظم در
مدرسه
- 8.1نظارت بر نحوه تدریس و رفتار دبیران در کالس
- 3.1برنامه ریزی در اداره کالس در غیاب معلم با
استفاده از ناظم و نیروهای آزاد در مدرسه
- 13.1ابتکار عمل در جهت ایجاد شادابی و نشاط در
مدرسه.
- 11.1نظارت و کنترل دقیق در برگزاری امتحانات ،
آزمون ها و - 12.1 . .نظارت بر انتشار فصلنامه و
بروشور های مختلف.
.13.1تهیه وسایل الزم برای تدریس را فراهم کند
.11.1در هنگام ورود و خروج دانش آموزان از مدرسه
مراقب ایمنی آنان باشد(.آقای گلدار در هنگام زنگ
خانه در کنار درب حیاط می استادند و مراقب دانش
اموزان بودند)
.15.1به طور دائمی کالس،حیاط و سرویس های
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انجام وظایف (آ)

مضامین(کد
گذاری
گزینشی)

وظایف

بهداشتی نظافت شود
-16.1برای اوقات فراغت دانش آموزان برنامه ی
مناسبی تدارك می بیتند
-17.1برنامه ریزی جهت پیوند هر چه بیشتر دانش

آموزان با مساجد و همکاری جهت برگزاری برنامه
های معنوی با حضور دانش آموزان ومردم در مساجد
وفضاهای معنوی
- 18.1برنامه ریزی الزم جهت برگزاری نماز جماعت
در اول وقت شرعی با حضور همکاران ودانش اموزان

وظایف اخالقی
–تربیتی(و)

 -13.1نظارت و کنترل دقیق بر گفتار  ،کردار و رفتار
دانش آموزان(.خانم گنجی هر زنگ تفریح وقت خود را
با دانش اموزان در حیاط سپری میکردند و نظارت
دقیقی و رفتار مناسبی با دانش آموزان داشتند وبا
دانش آموزان مخطی برخورد بجایی میکردند).

- 23.1بررسی و کنترل حضور و غیاب کارکنان
وگزارش هفتگی به مدیریت.
-21.1بر حضور و غیاب کارمندان رسیدگی کند.و
-22.1ارائه عملکرد مالی مدرسه با توجه به بودجه.ع

2

-2.1به طور مستمر از دانش آموزان ارزشیابی نموده و
ریز نمرات را تحویل دفتر دهد
-2.2برگزاری جلسات توجیهی و کارگروهی با والدین
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وظایف
انظباطی (ع)

در خصوص مسائل تربیتی دانش آموزان
-2.3مطالعه دقیق و اجرای به موقع دستورالعمل ها و مشورت و همکاری
تعاون
میان اعضا
بخشنامه ها و ابالغ به سایر همکاران
-2.1انتقال انتقادات و پیشنهادات مدیر مدرسه و
والدین به سایرهمکاران
-2.5نظارت و کنترل دقیق همکاران در بحث طرح
درس و مشارکت در امور تدریس دانش آموزان
 -2.6ارائه گزارش دقیق به مدیر نسبت به مواردی که
در طول روز در مدرسه رخ می دهد
 -2.7همکاری و همیاری در جهت اجرای طرح های
آموزشی وپرورشی
- 2.8همکاری و اشتراك مساعی در کلیه امور با مدیر
مدرسه
 -2.3بررسی و کنترل حضور و غیاب کارکنان وگزارش
هفتگی به مدیریت.
 -2.13هدایت و رهبری مدرسه در غیاب مدیریت
-2.11حضور در جلسات آموزگاران شورای دانش
آموزی .
-2.12جلسات اولیا و مربیان را به طور منظم تشکیل
دهد و به سواالت اولیا پاسخ دهد.
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9-3بیان مسئله:
تعداد معاونین آموزشی نست به دانش آموزان مدرسه بسیار کم است بعالوه اینکه معاون آموزشی عالئه بر وظایف
خود وظایف دیگری از جمله راه اندازی سایت ،رسیدگی به امور کامپیوتر ها را داراست این امر موجب کاهش
کارایی معاونت مدرسه میگردد زیرا حیطه نظارت موثر فردی که در آن وظایف مختلفی در رده باالی سازمان
دارد محدود تر از حیطه نظارت فردی است که با همان توانایی و تجربه ها وظایف کمتری دارد (.عالقه
بند .1333ص )27
 9-9راه حل مسئله:
میتوان مسئولیت های معاون آموزشی را با استخدام مسئول انفرماتیك مدرسه کاهش داد و یا اینکه تعداد
معاونان مدرسه را افزایش داد.
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فصل پنجم:
گزارش تعاملی
–عاطفی
مدرسه شهید
داود آبادی
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9-1گزارش عاطفی _تعاملی
در روز  8آذر ماه برای نوشتن گزارش عاطفی تعاملی به مدرسه شهید داود ابادی رفتیم ،تقریبا  533متری
مدرسه با دو تا از دانش آموزای مدرسه هم مسیر شدم خیلی برایم جالب بودند تمام مسیر دست در گردن هم
انداخته بودن و با شادی غیر قابل وصفی به سمت مدرسه می آمدند) (2به یاد دوران دبستان خودم افتادم که
همیشه با مادرم باید به مدرسه میرفتم و هیچوقت با این شادی به مدرسه نمیرفتم چرا که ترجیح میدادم تمام
روز را در خانه پیش مادرم بمانم). (1
حوالی ساعت  7:25وارد مدرسه شدم که بچه ها در حال صف بستن برای اجرای مراسم صبگاهی بودند()3
تصمیم گرفتم در حیاط بمانم تا رفتار بچه ها را در صف مشاهده کنم گروهی از بچه ها در صف ایستاده و برای
هم در صف جاگرفته بودند )(2و گروهی دیگر همچنان در حال بازی کردن در گوشه و کنار حیاط بودند
)(2ویکی از دانش آموزان در باالی سکو کنار خانم گنجی ایستاده بود تا قران تالوت کند برای من جالب خانم
گنجی برای آرام کردن و مرتب کردن دانش آموزان در صف اصال از میکروفن و فریاد زدن استفاده نمیکردند()1
(البته من در تمام دوره کاروزی که در این مدرسه بودم ندیده که ایشان بر سر کسی فریاد و به همین خاطر از
محبوبیت زیادی در بین بچه ها برخوردار بودند) و تنها از حرکات دست و بدن و طرز نگاه کردن به دانش آموزان
آنها در صف مرتب میکردند ()1که خود نشان دهنده مهارت باالی ایشان در کنترل کردن را نشان
میدهد(برقراری ارتباط غیرکالمی:یك معلم عالوه برآنچه به زبان می آورد با حرکاتی نظیر دست به سینه شدن
،نگاه کردن ،حرکات دادن لبها،و ....با دیگری ارتباط برقرار میکند سانتراك  .1333.ص)511
بعد از گذشت  5دقیقه برنامه صبحگاهی شروع شد بعد ازاتمام خواندن قرآن و سرود ملی نوبت به ورزش کردن
رسید( )3خانم گنجی پا به پای دانش اموزان در حیاط ورزش میکردند ()1و همین امر دانش آموزان را بر سر
شوق اورده بود و با عالقه فراوان دانش آموزان ورزش میکردند بعد از اتمام ورزش بچه ها با صف هایی نسبتا
منظم به کالس هایشان رفتند()3
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من ساعت7:15وارد کالس شدم خانم مرادی قبل از دانش آموزان در کالس حضور داشت این زودتر باال آمدن به
کالس درس عادت ایشان بود و در طول این چندین جلسه ای که من در مدرسه بود ایشان هیچگاه ساعت
زیادی را با سایرمعلمان سپری نمیکردند (5م)بعد از وارد شدن همه دانش آموزان به کالس خانم مرادی بدون
هیچ مقدمه ای (سالم واحوال پرسی با دانش آموزان و یا حضور غیابی) از دانش آموزان خواستند تا با فاصله
گرفتن از بغل دستی هایشان و گذاشتن کتاب های اضافی در کیف آماده برگزاری امتحان بشوند
حدود ساعت  8صبح آزمون نوشتاری اغاز شد عکس العمل بچه ها حین آزمون برای تقلب کردن جالب بود و به
طرز جالبی از روی برگه بغل دستی خود دید میزدند البته برای خانم مرادی خیلی تقلب کردن بچه ایراد
نمیگرفت (7ب)یعنی عمال تذکری راجب به تقلب کردن به دانش آموزان نمیداد البته تا این حد بی توجه ایی
معلم هم مناسب نیست باید زیرا باعث میشودکودك به تقلب کردن عادت کرده و همیشه به امید تقلب به سر
جلسه امتحان بیایند (باید توجه شود که دانش آموزان نباید به تقلب کردن خو بگیرند چراکه در این صورت
درس را بدون فراگیری کنار میگذارتد بهتر است معلم در هنگام مشاهده تقلب به علت اصلی که دانش آموز آن
کار را انجام داده پی ببرد مثال  :سختی امتحان،عدم تدریس موفق معلم،عدم عالقه به درس و  ....و به طور ریشه
اقدام در حل مشکل نمود().سایت تبیان)
در حین امتحان بچه ها از معلم خود پرسشهایی در خصوص امتحان مطرح میکردند مثال حفنداك:خانم معنی
تدریس چی میشه؟ساکت شو ( .)8آیدی :خانم میشه از یك کلمه دوبار استفاده کرد؟حرف نزن( )8نگفتم به
سواالت جواب نمیدم()8؟درحالیکه بهتر بود قبل از شروع امتحان معلم نکاتی از این قبیل برای بچه گوش زد
کند که بچه ها داری مشکل نشوند3راهنمای آزمون باید آن قدر آشکار باشد که ازمون شونده با خواندن ان و
بدون نیاز به هیچگونه توضیح شفاهی کار خود را آغاز کند اگر آزمون شوندگان نیاز به توضیح شفاهی داشته
باشند مشخص میشود که راهنمای آزمون به حد کافی روشن نبوده است اما هنگاه اجرای آزمون با کودکان سن
پایین ممکن نیاز به توضیح شفاهی هم داشته باشند افزون بر یك راهنمای کلی برای آزمون ها ،برای هر بخش
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آزمون نیز یك راهنمایی جداگانه نیز بنویسید.سیف  .1331.ص ) 118اگر آزمون برگزار شده فوق نیز مالك های
استاندار را دارا بود دانش آموزان نیازی به پرسش سوال نداشتند.
سپس خانم مرادی با دستگاه منگه شروع به منگنه کردن برگه های دانش آموزان پرداخت که بغدادی
درحالیکه برگه خود را باال گرفته فریاد میزد خانم برگه ما رو هم منگنه کنید داره پاره میشه و معلم هم که از
صحبت های پی در پی دانش آموز برانگیخته میشود از کوره در می رود و ادای دانش آموز را در می اورد
میشود( )8که نتیجه رفتار نامناسب معلم مضحکه شدن بغدادی میگردد و همه کالس به او میخندند در حالیکه
بهتر بود با جمالتی نظیر اندکی منتظر باش نوبت تو هم میشود و یا با نشان دادن عالمت سکوت سعی در آرام
کردن کودك می نمود چرا که معلم الگویی برای بچه هاست و بچه ها در جایی همین رفتار را تکرار خواهند
کرد سانتراك .1333.ص 117و دیگر اینکه ویژگی های یك معلم مراقب این است که با دانش آموزان رفتاری
منصفانه و با احترام داشته باشد همان .ص)533در ساعت 8:33زمان امتحان بچه ها به پایان رسید
بعد از اینکه امتحان به پایان رسید و برگه های امتحانی جمع آوری شد ایشان تدریس ریاضی را شروع کردند
متاسفانه رضایی و ابراهیمی در تمام مدت تدریس معلم از چشم ایشان دور ماندند( )2و هردو آنان یا مشغول
مرتب کردن کیف خود ویا قفسه کتاب ها و یا صحبت کردن با هم بودند در حالیکه معلم در تمام طول مدت
تدریس خود باید حواسش به همه دانش اموزان باشد و به همه ارتباط چشمی بگیرد (برقراری ارتباط
غیرکالمی:یك معلم عالوه برآنچه به زبان می آورد با حرکاتی نظیر دست به سینه شدن ،نگاه کردن ،حرکات
دادن لبها،و ....با دیگری ارتباط برقرار میکند سانتراك .1333.ص)511بنابراین خانم مرادی با یك ارتباط چشمی
ساده دست زدن و ..میتوانست حواس این دو دانش آموز را به خود جلب کند بعالوه با توجه به این که رضایی
کودکی بیش فعال است بهتر بود معلم توضیحات را برای با کالمی ساده تر بیان میکرد و توصیه ها را چندین بار
در فاصله های زمانی متفاوت برای او مطرح مینمود زیرا وقتی در کنار او نشستم متوجه شدم اصال متوجه کلیت
درس هم نشد(.اختالل بی قراری کمی توجه نوعی ناتوانی است که کودکان مبتال به آن دارای ویزگی های زیر
72

هستند.1:بی توجهی .2بیش فعالی .3دمدمی بودن آنان فعالیت جسمی بسیاری دارند وهنگام تمرکز بر چیزی
دچار مشکل میشوند برای تدریس به این دانش آموزان باید  .1توصیه های مربوط به تکالیف خانه و کالس را
ساده تر بیان کنیم  .2توصیه ها هم به شکل دیداری هم به شکل شفاهی .3تکالیف را به بخش های کوچکتر
تقسیم کنیم .1تاثیر داروی کودك را زیر نظر داشته باشیم .سانتراك .1333.ص215و)211
بعد از اینکه توضیحات معلم و تدریس ایشان تمام شد خانم مرادی تمرینی روی تخته نوشتند و از دانش آموزان
خواستند تا آن را حل کنند ولی متاسفانه کسی موفق به حل کردن سوال نشد و شروع به صحبت کردند و در
کمتر پنج دقیقه کالس همهه شد خانم مرادی که از عدم موفقیت دانش آموزان برای حل کردن سوال ناراحت
شده بود بر سر بچه ها فریاد کشید دهان هاتون ببندید( )8و روی سوال فکر کنید طبق معمول همه کالس ها
تعدادی از بچه ها ساکت شدند و تعدادی هم به کار خود ادامه دادند یکی از دانش آموزانی که به هشدار معلم
بی توجه بود و همچنان به کار خود ادامه می داد حمید بیچاره بود که ناگهان با صدای بلندش توجه معلم را به
خود جلب کرد و دوباره خانم معلم برافروخته شد و دانش آموز معصوم گفت :می دونی بیشعور به
کی میگن؟بیشعور تویی احمق ( )8این برخورد نامناسب معلم باعث میشود تا بچه ها این برخورد ار الگو قرار
داده و این رفتار را تکرار کنند چرا که مدرسه دارای دو تاثیر بر روی بچه هاست .1تاثیری که دانش آموزان از
ارئه مطالب درسی میگیرد .2برنامه درسی پنهان به کرارت تاثیر گذار تر بر روی دانش آموزان است و شامل
همان رفتار های کادر اجرایی معلمان و ..است(شارع پور .1331.ص()218دانش آموزان رفتار معلم را تقلید می
کنند برای مثال معلمی که دانش آموزی را هنگام ناراحتی تسکین می دهد و یا هنگامی که معلم بر سر دانش
آموزی فریاد میکشد احتماال دانشآموزی در موقعیتی همین رفتار را تکرار خواهد کرد سانتراك .1333.ص .)117
در ساعت  3صبح زنگ مانور زلزه به صدا در آمد( )3؛عکس العمل دانش آموزان حین مانور زلزله بسیار جالب بود
مثال رضایی که بر روی صندلی تك نفره نشسته بود به جای پناه بردن در درگاه در به زیر صندلی تك نفره خود
رفت و صندلی را روی دست خود گرفت( 7ب) در این هنگام آیدی فریاد زد خانم رضایی رو؟ و ایشان پاسخ
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میدهد اون اصال آدمه؟()8در حالیکه به نظر بهتر بود معلم با دخالت های بی جای دانش آموزان در کار
دوستاش جلوگیری میکرد (برخی از مشکالت ،تنها نیاز به دخالت های خفیف دارند این مشکالت شامل
رفتارهای اتفاقی که اغلب در فعالیت های کالسی و یادگیری ایجاد بی نظمی میکند مانند:مداخله های بی جا در
گفت و گو ها ،مداخله در کار دوستان و.......
.2برخود این چنین معلم با دانش اموز بیش فعال مناسب نبود چراکه معلم از بیش فعالی دانش آموز آگاه بود و
دانش آموز بیش فعال قدر کنترل تکانه های خود را ندارد سانتراك .1333.ص )215-213
ساعت زنگ اول بعد از توهین خانم معلم به دانش آموز و خرد کردن شخصیت وی به پایان رسید.
زنگ تفریح اول به همرا ه دیگر دانشجو معلمان به دفتر دبیران رفتیم تا شاهد روابط عاطفی و تعاملی میان آنان
باشیم .
همه ی معلم ها باهم دور میز ال مانندی که در دفتر دبیران قرار دارد جمع شده بودند و مشغول خوردن نان
نازه به همراه پنیر و چای شیرین (صبحانه) و گپ گفت با هم بودند(5ع) ولی خانم مرادی معلم راهنمای ترجیح
داده بودند بجای خوردن صبحانه از بوفه مدرسه ماکارانی بخرند بخوردند ایشان تقریبا در تمام هفته هایی که
من در مدرسه بودم با سایر معلمان یا صبحانه نمیخوردند و یا بجای خوردن صبحانه ماکارانی میخوردند ،همین
طور که معلم های دیگر در حال خوردن صبحانه بودند خانم چشمه کبودی وارد اتاق شدند و نکاتی را در باره ی
خروج و ورود دانش آموزان از کالس درس در ساعت های درسی به معلمان گوشزد کردند همه معلمان با تکان
دادن سر سعی در تصدیق صحبت های خانم چشمه کبودی داشتند که ناگهان یکی از معلمان گفت :خانم
چشمه کبودی اینا رو باید به خانم رئیسی بگی اون فقط بچه ها رو تو ساعت درسی میفرسته پایین (5ع)یکی
دیگه از معلمان در تصدیق صحبت های همکارش اضافه نمود:راست میگه خانم چشمه کبود همیشه بچه ها رو
دیر میفرسته پایین زنگ تفریح ها تازه هنوزم خودش نیومده(5ع) .
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در زنگ بعد که به کالس درس رفتیم خانم تصمیم گرفته بودند تا برای درك بهتر موضوع تدریس شده در زنگ
قبل بچه های کالس را به صورت ناهمگون گروه بندی کردند ،بعد از گروهبندی نوبت به انتخاب سرگروه رسید
همه دانش آموزان عالقه زیادی به انتخاب شدن به عنوان سرگروه داشتند طبیعی و مدام میگفتند خانم ما
سرگروه این گروه باشیم خانم مرادی بعد از اینکه همه گروه ها را مرتب نمود به بچه گفنتد که گروه ها ثابت
اند( )3و تا پایین ترم تغییر نمیکند(()6به دانش آموزان فرصت دهید تا هم درس بدهند و هم درس بگیرند در
هکالسی دانش آموزان در یك زمینه مهارت به دانش آموز اجازه دهید در هرکاری که تخصص دارد وظیفه
هدایت گروه را بر عهده بگیرد سانتراك .1333.ص  )367و سرگروه باید با بچه های ضعیف گروه کار
کند(()3بیان همین نکته که که سرگروه با بچه های ضعیف کار کند این تفکر را به دانش آموزان گروه بجز
سرگروه القا میکند که ضعیف هستند و این رفتار معلم برچسب زدن نامیده میشود کودك این برچسب ها را
جذب کرده و سعی میکند مانند انتظارات معلم رفتار کند،اگر معلم دانش آموز خاصی را فاقد توانایی بداند در
این صورت  2دوحادثه روی خواهد داد.1:رفتار های آتی این دانش آموز همگی شاهدی بر ناتوانایی این کودك
در نظر خواهد گرفته شد  .2دانش آموز در واقع طوری رفتار میکند تا با انتظارات معلم سازگار باشد شارع
پور .1331.ص )233بعد از اینکه نکات معلم درباره گروه گوشزد شد شروع به انتخاب سرگروه نمودند ودر تمات
این مدت طاهریان برای سرگروه شدن اعالم امادگی می نمود .
امیر علی:خانم من سرگروه گروه یك بشم ؟نه نمیخواد سرگروه این گروه عرفانه(7د)
خانم من سرگروه گروه خودمون بشم؟(7د)امیر علی تو واقعا فك میکنی ریاضیت انقدر خوبه که میتونی سر گروه
بشی؟امیر علی زیر لب میگوید :نه خب ولی(7د).....پس دهنتو ببند بذار کارموبکنم()8
خانم دیگه سرگروه این گروه که میتونم بشه؟امیر علی تو میتونی به مهدی ریاضی یاد بدی؟ (7د)
(سانتراك .1333.ص)533
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بعد از اتمام همه سرگروه ها خانم مرادی به بچه ها گفتند که که زیر گروهی هایتان پیشرفت کنند به شما یك
کارت امتیاز برای بازی با فوتبال دستی میدهم و دانش آموزی که پیشرفت داشته یك جایزه بعالوه کارت امتیاز
برای بازی با فوتبال دستی خواهم داد(()3بهتر بود خانم مرادی جایزه برای کل گروه هم در نظر بگیرد تا همه
دانش آموزان نسبته به فعالت در گروه مشتاق تر شوند(پاداش های بیرونی میتواند بر فرایند یادگیری تاثیر مثبت
و گاهی هم تاثیر منفی خواهد داشت دانش آموزای که برای انگیزه های درونی روی پروژه ای کار میکند برای
آن وقت بیشتری میگذارد ولی به هر حال نمیتوان منکر پاداش های بیرونی شد این پاداش ها .1مشوقی برای
انجام کار مورد نظر است.2دانش آموز تالشی بیشتری برای انجام دادن از خود نشان خواهد داد سانتراك.1333 .
ص 183وپاداش گروهی به همه اعضا گروه باعث میشود تا همه اعضا در انجام دادن کار از فعالیت نشان دهند
واحساس کنند که نفع آنان در نفع گروه است سانتراك .1333.ص)368
بعد از اینکه توضیحات خانم مرادی تمام شد از دانش آموزان خواستند تا تمرین های کتاب را حل کنند (بهتر
بود قبل از اینکه خانم مرادی از دانش آموزان بخواهد تا با دوستانشان کار کنند ابتدا به سرگروه ها آموزش از
اینکه چگونه تمرین کنند را آموزش دهد سانتراك .1333.ص )367دانش آموزان برای حل کردن و آموختن
بسیار از خود عالقه نشان میدادند به طوری که کالس تقریبا مشغول انجام دادن کار خود بودند(7ط)که این خود
نشان دهنده تعامل خوب میان دانش آموزان است در همین هنگام بود که یکی از دانش آموزان مدرسه به کالس
خانم مرادی آمد و از ایشان خواست تا اجازه بدهد خلیلی به حیاط برود و برای مسابقه فوتبال آماده شود با
اینکه تنها  5دقیقه به اتمام کالس مانده بود خانم مرادی به خلیلی اجازه نداد و گفت برو به خانم چشمه کبودی
بگو دارم ریاضی درس میدهم(5م) بعد از اینکه دانش آموز کالس را ترك کرد خانم مرادی به بچه ها گفت مگه
دیروز که ما میخواستیم فوتبال بازی کنیم به ماتوپ داد؟حاال منم اجازه نمیدم تو بری؟ سهیل زیر لب گفت
خانم به من چه؟(معلم رفتارش برای دانش آموز الگوست با این رفتاری که خانم معلم از خود نشان داد بچه ها
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تالفی کردن را یاد میگیرند .دانش آموزان رفتارمعلم را تقلید میکنند برای مثال معلمی که دانش آموز را هنگام
ناراحتی تسکین میدهد و یا  ...دانش اموز همه این رفتار ها را تقلید میکند سانتراك .1333.ص )117
در زنگ تفریح دوم به همین طور که با دانشجویان دیگر مشغول صحبت کردن بودیم ناگهان متوجه راهنمایی
یکی از والدین به اتاق خانم چشمه کبودی توسط ایشان شدم و خانم مدیر از اولیا به خاطر اینکه در چنین
وضعیتی او را مدرسه کشیده اند عذر خواهی میکردند در همین اصنا بود که دانش آموزی با چشمان اشك الود
وارد اتاق شد( )13و به مادرش و خانم چشمه کبودی سالم کرد.
مدیر :بیا خوب شد مامانتو با با این شرایط کشوندی مدرسه؟چرا تکالیتو انجام نمیدی؟()11
خانم ما همیشه تکالیفمون انجام داده بودیم فقط همین یه دفه ننوشته بودیم؟()11
خانم چشمه کبودی و دانش آموز در حال بحث در همین موضوع بودند که ناگهان خانم قدیانی معلم پایه ششم
همان معلمی که اجازه نداده بود کارورز به کالسش برود چراکه در ابتدای هر صبح در کالس خانه تکانی دارد)آن
روز علت اجازه ندادن ایشان را فهمیدیم)و بعد از سالم و احوال پرسی مختصری با اولیا دانش آموز دفتر
کالسیش را جلوی مادر دانش آموز باز کرد و به ایشان گفت()12
ببینید خانم()بچه ها شما در فالن روز مشق شو ننوشته فالن روز کتابشو نیورده امروز گفتم شما تشریف بارید
اینجا در جریان باشید بعدا از دست من ناراحت نشید بچه شما تقریبا هر روز بدون انجام دادن تکالیف اش به
مدرسه میاد()12
مادر:چجوری ممکنه من خودم هرروز حواسم هست که مشقاشو بنویسه اشتباه نمی کنید؟()12
دانش آموز:اره خانم به خدا اشتباه میکنید من دفعه اولم مشقامو ننوشتم
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در همین هنگام معلم ضربه آرام به نشانه تحقیر دانش آموز به سرش میزند هیس تو هیچی نگو(()8بنابر نظریه
اریك اریکسون کودکان از سن  6تا اوایل نوجوانی در مرحله سازندگی در برار احساس حقارت قرار میگیرند با
این رفتاری که معلم از خود در برابر دیگران نشان داد باعث ایجاد احساس حقارت در دانش آموز میگردد
سانتراك .1333.ص)85
خانم چشمه کبودی نیز رو به مادر دانش آموز میکند و می گوید خانم فالنی راستی چند روز پیش اقای گلدار
دیدن که بچه شما بعد از مدرسه به خونه نیومده و تو خیابون بوده مستنداتش هست به آقای گلدار گفته بودم
اگه یه همچین چیزی دیدن فیلمشو بگیرن
مادر:اون روز من خودم باهاش بودم حتما مستخدم شما بنده رو ندیدن
خانم چشمه کبودی :ا شما خودتون بودین ؟پس آقای گلدار شما رو ندیده بودن(در گزارش ساختاری توسط
خانم چشمه کبودی اشاره شد که یکی از وظایف مدیر برقراری رابطه حسنه بین دانش آموزان و معلمان است
استاندار های اموزشی که در این موقعیت ما اصال شاهد این رفتار از ایشان نبودیم)
سپس معلم ادامه داد که دانش آموز شما یکی از بی نظم ترین دانش آموزان مدرسه است که تا به حال هیچ یك
از تکالیف مدرسه اش را سر موقع انجام نداده
خانم چشمه کبودی که برای چند لحظه اتاق را ترك کرده بودند دوباره به کالس برگشتند این بار با دفتر
انضباطی و رو به دانش آموز و مادرش گفتند این دفعه اخطار انضباطی تو تو دفتر انصباطی یادداشت میکنم اگه
دوباره تکرار کردی اخراج موقت می شی و اگه دوباره تکرار شد اونوقت شورای مدرسه جلسه تشکیل میدن و
برای اخراجت تصمیم میگیرن دیگه که وسط ساله جایی ثبت نامت نمیکنن ی سال از دوستات عقب میمونی
سپس فریاد زذند فهمیدی یا نه(( )11معلم ها و سایر کارکنان مدرسه الگویی برای دانش آموزان محسوب
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میشوند این رفتار خشونت بار معلم و مدیر باعث می شود دانش آموز از این نوع رفتار الگو برداری کند
سانتراك .1333.ص)111
برایم جالب بود در تمام این بحث مادر دانش اموز ساکت و تنها در حد چند کلمه از فرزند خود دفاع کرد شاید
او نیز مانند ما حسابی ترسیده بود( این نوع برخورد با با والدین اصال مناسب نیست در این صورت دیگر والدین با
اشتیاق به مدرسه فرزند خود نمی آیند باید طوری رفتار شود که اولیا برای آمدن به دفتر مدرسه دیگر ترس و
دلهره و واهمه نداشته باشند و با تمایل بیشتری و به کررات به مدرسه فرزند خود مراجعه کنند)( کمالی)1383
درزنگ آخر هم همانند سایر روزها که خانم مرادی ساعت11:33کالس ترك کردند و بجای ایشان خانم امیر
حسینی معلم خط و نقاشی دانش آموزان به کالس آمدند البته خانم قبل از ترك کردن کالس اشاره کردند که
ابتدا دانش آموزان تمرین های ریاضی شان را بنویسند سپس به سراغ تمرین خط بروند(هر درسی دارای
اهمیت خود است و یکی از اهداف تعلیم و تربیت رسمی و عمومی تربیت دانش آموزان در همه ابعاد است پس
اگر قرار باشد زمان کالس نقاشی و خط به حل کردن تمرین های منزل دانش آموزان سپری شود از یکی از
اهداف باز خواهیم ماند (سند تحول بنیادین))
بعد از اینکه خانم مرادی کالس را ترك کردند بچه ها بجای انجام دادن تکلیف شروع به حرف زدن با هم کردند
و خانم امیرحسینی هر لحظه بر سر یکی از دانش آموزان فریاد می کشیدند که ساکت شو(. )8

79

9-2کدگذاری:

کد

گزاره

عناوین و مفاهیم

مضامین

(کد گذاری باز)

(کدگذاری

(کد گذاری گزینشی)

محوری)
.1

.1.1به یاد دوران دبستان خودم افتادم که همیشه با

احساسات دوران

خاطرات

مادرم باید به مدرسه میرفتم و هیچوقت با این شادی بچگی
به مدرسه نمیرفتم چرا که ترجیح میدادم تمام روز را
در خانه پیش مادرم بمانم .
2

 15332.1متری مدرسه با دو تا از دانش آموزای

برخورد دانش

تعامالت دانش آموزان با

مدرسه هم مسیر شدم خیلی برایم جالب بودند تمام

آموزان باهم

هم

مسیر دست در گردن هم انداخته بودن و با شادی
غیر قابل وصفی به سمت مدرسه می آمدند
2.2گروهی از بچه ها در صف ایستاده و برای هم در
صف جا گرفته بودند
2.3گروهی دیگر همچنان در حال بازی کردن در
گوشه و کنار حیاط بودند
2.1متاسفانه رضایی و ابراهیمی در تمام مدت تدریس
معلم از چشم ایشان دور ماندند و هردو آنان یا
مشغول مرتب کردن کیف خود ویا قفسه کتاب ها و
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یا صحبت کردن با هم بودند

.3

3.1حوالی ساعت  7:25وارد مدرسه شدم که بچه ها برنامه های
در حال صف بستن برای اجرای مراسم صبگاهی

قوانین مدرسه

مدرسه

بودند(
3.2بعد ازاتمام خواندن قرآن و سرود ملی نوبت به
ورزش کردن رسید
3.3بچه ها با صف هایی نسبتا منظم به کالس
رفتند
3.1خانم چشمه کبودی وارد اتاق شدند و نکاتی را
در باره ی ورود و خروج دانش آموزان از کالس
حین ساعات تدریس گوشزد کردند
3.5در ساعت  3صبح زنگ مانور زلزله به صدا در
آمد
.1

1.1خانم گنجی برای آرام کردن و مرتب کردن

مهارت های

تعامالت معاون با دانش

دانشآموزان در صف اصال از میکروفن و فریاد زدن

معاون مدرسه

آموزان

استفاده نمیکردند
1.2تنها از حرکات دست و بدن و طرز نگاه کردن
به آنها آنان را در صف مرتب کردند
1.3خانم گنجی پا به پای دانش اموزان در حیاط
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ورزش میکردند
.5

5.1ایشان هیچگاه ساعت زیادی را باسایرمعلمان

تعامل معلم

تعامالت کادر اجرایی

سپری نمیکردند

راهنمای من با

مدرسه

5.2یکی از دانش آموزان ششم به کالس خانم

همکاران

مرادی آمد و از ایشان خواست تا اجازه بدهد خلیلی (م)
به حیاط برود و برای مسابقه فوتبال آماده شود با
اینکه تنها  5دقیقه به اتمام کالس مانده بود خانم
مرادی به خلیلی اجازه نداد و گفت برو به خانم
چشمه کبودی بگو دارم درس میدم
5.3همه ی معلم ها باهم دور میز ال مانندی که در
دفتر دبیران قرار دارد جمع شده بودند و مشغول
خوردن نان نازه به همراه پنیر و چای شیرین
(صبحانه) و گپ گفت با هم بودن
5.1خانم چشمه کبودی اینا رو باید به خانم رئیسی
بگی اون فقط بچه ها رو تو ساعت درسی میفرسته
پایین

تعامالت معلمان

5.5راست میگه خانم چشمه کبود همیشه بچه ها

با هم (ع)

رو دیر میفرسته پایین زنگ تفریح ها تازه هنوزم
خودش نیومده .
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.6

6.1خانم مرادی بعد از اینکه همه گروه ها را مرتب

قوانین کالس

نمود به بچه گفنتد که گروه ها ثابت اند و تا پایین
ترم تغییر نمیکند
.7

7.1امیر علی:خانم من سرگروه گروه یك بشم ؟

برخورد دانش

7.2خانم من سرگروه گروه خودمون بشم؟

آموز با معلم(د)

7.3خانم دیگه سرگروه این گروه که میتونم بشه؟
7.1امیر علی تو میتونی به مهدی ریاضی یاد بدی
7.5امیر علی تو واقعا فك میکنی ریاضیت انقدر
خوبه که میتونی سر گروه بشی؟امیر علی زیر لب
میگوید :نه خب ولی.....
7.6نه نمیخواد سرگروه این گروه عرفانه
7.7البته برای خانم مرادی خیلی از تقلب کردن
بچه ایراد نمی گرفت

برخورد معلم با

7.8عکس العمل دانش آموزان حین مانور زلزله

دانش آموز(ب)

بسیار جالب بود مثال رضایی که بر روی صندلی تك
نفره نشسته بود به جای پناه بردن در درگاه در به
زیر صندلی تك نفره خود رفت وآن را روی دستان
خود گرفت در این هنگام ایدی فریاد زد خانم
؟رضایی رو
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تعامالت در کالس درس

.8

7.3همه بچه های گروه با خوشحالی زیاد شروع به

برخورد دانش

انجام دان کارهای خود کردند

آموزان باهم(ط)

8.1خانم مرادی که از عدم موفقیت دانش آموزان

معلم عصبانی

برای حل کردن سوال ناراحت شده بود بر سر بچه
ها فریاد کشید دهان هاتون ببندید و روی سوال
فکر کنید
8.2دوباره خانم معلم برافروخته شد و دانش آموز
معصوم گفت :می دونی بیشعور به کی میگن؟
بیشعور تویی احمق
8.3پس دهنتو ببند بذار کارموبکنم
8.1در همین هنگام معلم ضربه آرام به نشانه تحقیر
دانش آموز به سرش میزندهیس تو هیچی نگو
8.5ساکت شو
8.6حرف نزن
8.7نگفتم به سواالت جواب نمیدم
8.8باعث عصبانی شدن معلمشان میشود و ایشان
شروع به ادای بغدادی در آوردن را میکند که
بغدادی مضحکه کالس میگردد
8.3خانم:بغدادی رو؟اونو ولش کن اون اصال آدمه؟
8.13خانم امیرحسینی هر لحظه بر سر یکی از
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برخورد نامناسب معلم با
دانش آموز

دانش آموزان فریاد می کشیدند که ساکت شو
3.1خانم مرادی بعد از اینکه همه گروه ها را مرتب

امتیازات سرگروه

نمود به بچه گفنتد که گروه ها ثابت اند

و سایر اعضا

قوانین کار گروهی

3.2سرگروه باید با بچه های ضعیف گروه کار کند
.3

3.3بعد از اتمام انتخاب همه سرگروه ها خانم
مرادی به سرگروه ها گفتند که اگر زیر گروهی
هایتان پیشرفت کنند به شما یك کارت امتیاز برای
بازی با فوتبال دستی میدهم و دانش آموزی که
پیشرفت داشته یك جایزه بعالوه کارت امتیاز برای
بازی با فوتبال دستی خواهم داد

.13

13.1دانش آموزی با چشمان اشك الود وارد

حالت دانش آموز

اتاق خانم مدیر شد
.11

ویژگی های روحی دانش
آموز

11.1مدیر :بیا خوب شد مامانتو با با این شرایط برخورد مدیر با
کشوندی مدرسه؟چرا تکالیتو انجام نمیدی
11.2خانم به خدا ما همیشه تکالیفمون انجام داده
بودیم فقط همین یه دفه ننوشته بودیم؟
11.3خانم چشمه کبودی که برای چند لحظه اتاق
را ترك کرده بودند دوباره
به کالس برگشتند این بار با دفتر
انضباطی و رو به دانش آموز و مادرش گفتند
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دانش آموز

تعامل مدیر با دانش آموز

این دفعه اخطار انضباطی تو تو دفتر
انصباطی یادداشت میکنم اگه دوباره تکرار
کردی اخراج موقت می شی و اگه دوباره
تکرار شد اونوقت شوارای مدرسه جلسه
تشکیل میدن برای اخراجت تصمیم میگیرن
که وسط ساله جایی ثبت نامت نمیکنن ی
سال از دوستات عقب میمونی

.12

12.1و بعد از سالم و احوال پرسی مختصری با اولیا برخورد معلم با
دانش آموز دفتر کالسیش را جلوی ایشان باز کرد
12.2ببینید خانم()بچه ها شما در فالن روز مشق
شو ننوشته فالن روز کتابشو نیتورده امروز گفتم
شما تشریف بارید اینجا در جریان باشید بعدا از
دست من ناراحت نشید بچه شما تقریبا هر روز
بدون انجام دادن تکالیف اش به مدرسه میاد(
12.3سپس معلم ادامه داد که دانش آموز شما یکی
از بی نظم ترین دانش آموزان مدرسه است که تا به
حال هیچ یك از تکالیف مدرسه اش را سر موقع
انجام نداده
12.1مادر:چجوری ممکنه من خودم هرروز حواسم
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اولیا

تعامل معلم با اولیا

هست که ()مشقاشو بنویسه اشتباه نمی کنید؟

 9-3بیان مسئله:
یکی از دانش آموزان مدرسه به کالس خانم مرادی آمد و از ایشان خواست تا اجازه بدهد خلیلی به حیاط برود و
برای مسابقه فوتبال آماده شود با اینکه تنها  5دقیقه به اتمام کالس مانده بود خانم مرادی به خلیلی اجازه نداد
و گفت برو به خانم چشمه کبودی بگو دارم ریاضی درس میدهم بعد از اینکه دانش آموز کالس را ترك کرد
خانم مرادی به بچه ها گفت مگه دیروز که ما میخواستیم فوتبال بازی کنیم به ماتوپ داد؟حاال منم اجازه نمیدم
تو بری ؟سهیل زیر لب گفت خانم به من چه؟(معلم رفتارش برای دانش آموز الگوست با این رفتاری که خانم
معلم از خود نشان داد بچه ها تالفی کردن را یاد میگیرند .دانش آموزان رفتارمعلم را تقلید میکنند برای مثال
معلمی که دانش آموز را هنگام ناراحتی تسکین میدهد و یا  ...دانش اموز همه این رفتار ها را تقلید میکند
سانتراك .1333.ص )117
 9-9راه حل مسئله:
بهتر بود معلم با توجه به لینکه تنها  5دقیقه تا اتمام زنگ نمانده بود به خلیلی اجازه میداد که کالس را ترك
کند و یا اینکه دلیل موجه دیگری برای عدم اجازه به دانش آموز ارائه میکرد چراکه معلم برای بچه ها خصوصا
دانش آموزان دوره ابتدایی الگویی به تمام معناست و با این رفتار معلم بچه ها کینه توزی را می آموزند.
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فصل ششم:
گزارش
فرایند
آموزشی
مدرسه
شهید داود
آبادی
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 6-1گزارش آموزشی مدرسه شهید داود ابادی
امروز مورخ  1331/13/6برای مشاهده روند آموزشی مدرسه شهید داود ابادی راهی مدرسه شدم.گزارش
آموزشی به شرح زیر است:
راس ساعت 7:15وارد به مدرسه رسیدم بعد از گذر از حیاط مدرسه و باال آمدن از پله ها مستقیما وارد اتاق
دبیران شدم  .مشغول صحبت کردن با دوستانم بودم که خانم مرادی معلم راهنمایم وارد اتاق دبیران شدند به
احترام ورود ایشان از جایم برخاستم وبا هم سالم و احوال پرسی کردیم ایشان بعد از پر کردن دفتر حضور
غیاب دفتر را ترك کردند و به کالس خود رفتند وبه من هم گفتند که اگر میخواهی میتوانی به کالس بیایی
چند دقیقه ای را که با هم در مسیر بودیم درباره ی سابقه شغلی ایشان پرسیدم ()1و اینکه چرا شغل معلمی را
انتخاب کرده اند ایشان گفتند ()2که سابقه شغلیشان  12سال است و در واقع بعنوان معلم راهنمایی وارد وزارت
آموزش و پرورش شده ان و از آنجایی که کار کردن بادانش آموزان ابتدایی راحت تر است ()2و هم ساعت کار
یك معلم ابتدایی در روز کمتر است( )2ترجیح داده اند از پایه راهنمای به پایه ابتدایی بیایند و دیگر اینکه
معلمی بهترین شغل برای یك زن است ()2اگر عالقه به کار کردن به بیرون از خانه دارد چراکه دارای ساعت
کاری بسیار مناسب برا یك زن و از طرفی محیطی بسیار امن است ()2
زنگ اول
در زنگ اول که حوالی ساعت  7:15شروع شد بعد از اینکه همه بچه ها وارد کالس شدند و بر نیمکت های خود
جای گرفتند همگی باهم پیام قرانی جلسه قبل را خواندن(و رترل قرات ترتیال)( )3ناگهان یادم صحبت استاد
خرسانی ،استاد آموزش قران و مولف کتاب افتاد که در روز قبل گفته بودند یکی از روش های به یاد سپاری
پیام قرانی همین روش است یعنی در زمان ها آغاز کالس و یا پایان کالس که از بچه ها بخواهیم پیام قرانی را
باهم بخوانند تا دانش آموزانی که پیام را فرا گرفته بودند یاد اوری شود و برای دانش آموزانی که هنوز یاد نگرفته
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اند تکرار گردد(چند توصیه.1:شایسته است که معلم در زمان های مناسب _کالس قران ویا سایر کالس ها
_دانش آموزان می توانند پیام های قرانی را که تا کنون آموخته اند به صورت دسته جمع و یا انفرادی بخوانند
.2شایسته است که معلم در فرصت های مناسب حتی در زنگ های غیر از در س قران با توجه به رفتار دانش
آموز یا پیشامد های مختلف ایشان را به مفهوم پیام قرانی توجه دهد و......خراسانی و همکاران .1331.ص )156
بعد ارز اتمام خواندن پیام قرانی معلم شروع به تدریس قران پرداخت
بچه ها زنگ اول چی داریم:قران خب پس قران هاتون بذارید روی میز
کدوم درس بودیم؟خانم:ایات  51-38سوره اعراف.
خب حاال من یبار میخونم شما گوش کنید (1ن)(و ایشان یکبار از روی آیات به آرامی خواندند)با این که ابتدای
درس بعنوان راهنمای تدریس بیان گردیده بود که بچه ها خود از روی متن بخوانند ولی خانم مرادی خودشان
از روی آیات قرات کردند(در فرایند آموزش قران در دوره ابتدایی بر خواندن خود دانش آموز تاکید میشود و از
اینکه معلم عبارتی را بخواند و دانش آموز ان را تکرار کند ،به شدت نهی می شود د مرحله کسب مهارت
روخوانی تقلید ا نوار و یا معلم نادرست است و موجب اختالل در بادگیری و مانع تعمیم مهارت های کسب شده
در خواندن کل قران کریم می شود (خراسانی و همکاران .1331.ص  )73بعد از اینکه تالوت آیات توسط معلم
تمام شد معلم از بچه ها پرسید
بچه ها کی میخوا بخونه؟ (1ث)بیشتر بچه ها عالقه زیادی به خواندن از روی آیات نشان دادند ولی خانم معلم
تصمیم گرفت تنها سه نفر از شاگردان ممتاز از روی آیات بخوانند(در حالیکه حتی شاگردان دیگر نیز خواهان
خواندن قران بودند )(در حالیکه بهتر بود معلم از دانش آموزان مشکل دار نیز بخواهد تا از روی آیات بخوانند
(رفتار های شایسته دانش آموزان را تحسین کنید به این معنی که رفتارهای مناسب دانش اموزان را بالفاصله
بعد از بروز تقویت کنید سانتراك .1333.ص  )252در حین خواند بچه ها خانم اصال به دانش آموزان دیگر اجازه
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ندادند تا ایراد دوست خود را بگیرند و در مقابل دخالت های بچه ها به خوبی مقاومت کردند (1ثٍ)این رفتار
ایشان دقیقا همانند نکاتی برای اداره کالس می بود که استاد خراسانی در کالس به گوشزد میکردند به گفته
ایشان ایراد گیری پی در پی دانش آموزان از هم باعث میشود دانش آموز اعتماد به نفس خود را از دست داده و
نتواند روی آیات تمرکز کند بهتر است ایراد های دانش اموز را در پایان قرائت وی به او گوش زد کنیم )
بعد از اینکه سه نفر از دانش آموزان از روی آیات خواندند معلم اشاره نمود که این آیات آیات سختی است و باید
در منزل حسابی تمرین شوند تا یاد بگیرید (1ن)(بیان کلمه خیلی سخت براساس آنچه که در روانشناسی
تربیتی خوانده بودیم نوعی تفکر منفی در دانش آموز ایجاد میکند)
بعداز قران نوبت به مطالعات اجتماعی رسید و معلم در ابتدای درس سوالی را مبنی بر اینکه حریم شخصی()5
یعنی چه مطرح کرد(1ث) (روش تدریس به صورت پرسش و پاسخ :در این روش ،معلم دانش آموزان را به تفکر
درباره ی مفهومی جدید یا بیان مطلبی تشویق میکند .وی اندیشه ها و تفکرات خود را به دانش اموزان دیکته
نمیکند ......
محاسن این روش :موجب تقویت اعتماد به نفس در دانش آموز می شود .2منجر به ایجاد عالقه .3قدرت
استدالل و اظهارنظر دانش اموز را افزایش می دهد و....
معایب این روش :برای کالسهای پرجمعیت مناسب نیست .2مستلزم وقت زیاد است شعبانی.1333 .ص -325
)327
هریك از بچه ها به قسمتی از آنچه که معلم میخواست به آن برسد اشاره کردند و سپس به کمك هم تعریف
جامعی از حریم شخصی ارائه نمودند (1ث)و هریك درباره ی حریم شخصی مثالی زدند این یافتن مصداق در
خصوص یك موضوع باعث میشود تا کودك درك بهتر و ملموس تری نسبت به موضوع پیدا کند(بیان مصادیق
جدید:پس از روشن شدن مفهوم پیام ،معلم از دانش آموزان می خواهد که مصادیق و نمونه ای جدید درباره ی
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مفهوم بیابد این امر زمینه تثبت یادگیری و خالقیت را فراهم آورده است خراسانی و همکاران .1331.ص)155
سپس معلم درس با سواالت دیگر نظیر هنگامی که کسی به حریم شخصی شما نزدیك میشود چه میکنید ادامه
داد که ناگهان امیر عباس در پاسخ گفت :خانم میزنم تو کلش()6
ا امیر عباس انقد خشونت چرا وقتی ادم میتونه مشکلشو با صحبت حل کنه؟()6
امیر عباس:خانم اول بهش تذکر دادم که کاری به حریم شخصی من نداشته باش گوش نکرد منم زدمش()6
معلم :بازم باید باهاش حرف میزدی بچه ها آدم نباید خیلی زود عصبانی بشه اطرافیانشو ناراحت کنه همیشه
توی همه شرایط صحبت کردن بهترین روش برای حل کردن مشکل ()6
پاسخ جالب امیر عباسی نقطه عطفی برای هدایت جریان کالس به سمت جلو شد(1ث) ومعلم بالفاصله درباره ی
ارتباط های کالمی و غیر کالمی صحبت کرد و گفت:ادم میتونه خیلی از حرفاشو بدون حرف زدن انجام بده مثل
همین االن که من از حرف امیر عباس تعجب کردم بچه ها دید چکار کردم؟(1ث)
خانم اینجوری کردید و همه دانش اموزان چهره ای متعجب خود گرفتند
به این کار من میگن ارتباط غیر کالمی یعنی بدون اینکه حرفی بزنم منظورمو به شما ها رسوندم حاال بچه شما
چندتا رفتار غیر کالمی انجام بدید ببینم.و هرکدام از بچه ها یکی از عالیم را در می آورد یکی عالمت سوال را
یکی عالمت نمیدانم و.......
زنگ اول با تدریس قران و مطالعات تمام شد و زنگ تفریح به صدا در آمد.
در زنگ بعدی بچه ها درس ریاضی دارند معلم شروع به تدریس ریاضی میکند موضوع تدریس معلم جمع و
تفریق اعدا مرکب بود با اینکه دانش آموزان در این رده سنی ذهنی کامال عینی دارند و تدریس ذهنی اصال
برایشان مناسب نیست ولی ارائه کامال به طور ذهنی صورت میگرد به صورتیکه معلم تنها یك مثال در خصوص
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موضوع درس ارائه می دهد (1ن)که آن راهم بسیار ریز روی تخته مینویسد که از آخر کالس که من نشسته ام
به سختی قابل خواندن است .مراحل رشدی شناختی پیاژه :عملیات عینی  11-7استدالل کودکان منطقی
میشود .کودکان دبستانی میفهمند که مقدار لیموناد یا خمیر بازی حتی بعد از اینکه شکل آنها تغییر یافته است
،ثابت می ماند .آنها همچنین اشیا را در طبقات و زیر طبقات سازماندهی میکنند .با این حال تفکر آنان هنوز
انتزاعی است سانتراك ،.1333.ص()33با توجه به ذهن عینی بچه ها بهتر بود معلم ساعتی را به کالس بیاورد و
ویا ساعت بزرگی روی تخته بکشد که بچه به صورت کامالعینی متوجه فرایند کار بشوند)که تقریبا هیچ یك از
دانش آموزان بغیر از دانش آموزان ممتاز کالس متوجه درس نشدند.
بعد از اینکه توضیحات معلم تمام شد ایشان از یکی دانش آموزان خواستند تا کامپیوتر را روشن کنند (1ث)و از
تخته هوشمند برای حل کردن تمرینات بیشتر استفاده کنند()5متاسفانه خانم مرادی تسلط مناسبی برای کار
با کامپیوتر ندارند و همین امر موجب گردید زمان خیلی زیادی برای کار کردن با نرم افزار سپری شود چیزی در
حدود 23دقیقه از زمان ارزشمند کالس درس(یکی از حوزه های اصلی اجتماعی که راه حل های مفید را توسعه
می بخشد آموزش است .آموزش پیش نیاز استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات است...بر این اساس و در
پی تصویب و ابالغ طرح تکفا به دستگاه های کشور ،وزارت آموزش و پرورش نیز با درك روشنی از نقش مؤثر
مدیران و معلمان در توسعه و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مأموریت های محوله به عنوان یکی از پروژه
های اصلی و کلیدی خود ،طرح آموزش سواد عمومی رایانه را برای معلمان و کارشناسان ذیربط با مطالعه تجارب
بین المللی در این حوزه وبهره گیری از تجارب داخلی تهیه کرد ،در حالی که تا آن موقع در این حوزه ها برنامه
ای تهیه نشده بود و طرحی وجود نداشت ،لذا در سطح عمومی ،میانی و تخصصی مبادرت به برنامه ریزی
آموزشی گردید .سطح عمومی آن ،به عنوان حداقل سواد عمومی رایانه شامل پودمان های سیستم عامل ،ارائه
درس به کمك فناوری و استفاده از اینترنت در فاز اول (سال  )81-82برای  33درصد از دبیران دوره متوسطه
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که حدود  73333نفر برآورد شدند به اجرا گذاشته شد .ارزیابی از عملکرد اولین سال اجرای این آموزش ها
نشان داد که این دوره از آموزش ها با استقبال بسیار زیادی روبرو بوده است 5دی ماه  31روزنامه کیهان).
بعد گذر زمان نسبتا طوالنی خانم مرادی توانستند مثال را با کمك تخته هوشنمد برای بچه ها ارائه دهند
ایشان در حین توضیح بیان کردند ببیند بچه ها هروقت میگه طول روز را محاسبه کنید دو تا عدد رو از هم کم
کنید (1ن)این نکته معلم باعث میشود دانش آموزان تنها به حفظ کردن طوطی وار مطالب روی بیاورند بدون
اینکه درکی از موضوع برایشان حاصل شود بعالوه با بیان مسئله به صورت دیگر ممکن است نکته فوق دیگر
کاربردی نداشته یاشد.
تدریس ریاضی ایشان به پایان رسید در حالیکه ایشان فقط دو مثال از درس ریاضی در سر کالس ارئه دادند.
سپس معلم از بچه میخواهد مثال های و تمرین های مرتبط با درس ارائه شده را شروع به حل کردن بکنند ولی
بعد از گذر زمان کوتاهی از صحبت های بچه ها متوجه میشود که آنها مطلب درسی را به خوبی نیاموخته اند به
همین دلیل یك مثال را بزرگ روی تخته مینویسدو یکی پس از دیگری شاگردانی را که احساس میکند در حل
کردن تمرین ناتوان هستند را صدا میکند و از انها می خواهد تا تمرین را حل کنند ولی همان طور که معلم
پیش بینی میکرد هیچ کدام از دانش آموزان موفق به حل کردن سوال نشدند ()7در هنگام امین به درخواست
های پی در پی خود برای حل کردن سوال پای تخته میرود و راه حل خود را ارائه میدهد که متاسفانه نادرست
بود
معلم:چه اعتماد به نفسی هم داره ()7
خانم غلطه؟
نخیر میخواستی درست باشه؟برو بشین داوطلب هم میشه برای من()7
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این برخورد معلم باعث میشود کودك به این نتیجه برسد که هرچه تالش کن تالش به شکست منجر خواهد شد
(درماندگی آموخته شده ) و همیشه انتظار شکست را دارد و انگیزه خود را از دست می دهد (دانیل و
همکاران.1331.ص)326برچسب زدن :معلم با طرز برخورد با دانش آموزان برچسب های خاصی را بر آنان میزند
و دانشآموزان نیز این برچسب ها را جذب کرده و مانند همان ها رفتار میکنند (اگر معلم دانش آموز خاصی را
فاقد توانایی بداند در این صورت  2دوحادثه روی خواهد داد.1:رفتار های آتی این دانش آموز همگی شاهدی بر
ناتوانایی این کودك در نظر خواهد گرفته شد  .2دانش آموز در واقع طوری رفتار میکند تا با انتظارات معلم
سازگار باشد)( شارع پور .1331.ص ) 233
در همین حین امیر عباس برای حل کردن سوال داوطلب میشود وخانم مرادی به او میگوید:
شما ها رو که میدونم بلدین میخوام ببینم اینا یاد گرفتن ()7یا نه اگه شما ها هم یاد نگرفته باشین که دیگه من
باید بمیرم)7( .
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 6-2کدگذاری
کد

1

گزاره

مفهوم

مضمون

(کد گذاری باز)

(کد گذاری محوری)

(کد گذاری گزینشی)

1.1چرا شغل معلمی را

ارتباط من با معلم

انتخاب کرده اند.

راهنما

تعامل من با معلم راهنما

1.2چند دقیقه ای را که با هم در مسیر
بودیم درباره ی سابقه شغلی ایشان پرسیدم .
2

2.1کار کردن بادانش آموزان ابتدایی راحت

علت های انتخاب

تر است

شغل معلم ابتدایی

دالیل معلم شدن

2.2معلم ابتدایی در روز ساعت کمتری کار
میکند
2.3معلمی بهترین
شغل برای یك زن است
2.3دارای ساعت کاری بسیار مناسب برای
یك زن است
2.1دارای محیطی بسیار امن است

3

راهکار های مفید
برای به یاد سپاری
پیام قرانی

3.1همگی باهم پیام قرانی جلسه قبل را
خواندند
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استفاده از زمان های خالی
کالس

1

1.1خب حاال من یبار میخونم شما گوش

راهکارهای مثبت

کنید

تدریس(ث)

1.2بعداز قران نوبت به مطالعات اجتماعی
رسید و معلم در ابتدای درسی سوالی را
مبنی بر اینکه حریم شخصی یعنی چه مطرح
کرد.
1.3سپس به کمك هم تعریف جامعی از
حریم شخصی ارائه دادند.
1.1پاسخ جالب امیر عباسی نقطه عطفی
برای هدایت جریان کالس به سمت جلو شد.
1.5همین االن که من از حرف امیر عباس
تعجب کردم بچه ها دید چکار کردم.
1.6معلم تنها یك مثال در خصوص موضوع
درسی ارائه دادند..
1.7بعد از اینکه توضیحات معلم تمام شد

راهکارهای منفی

ایشان از یکی دانش آموزان خواستند تا

تدریس (ن)

کامپیوتر را روشن کنند و از تخته هوشمند
برای حل کردن تمرینات بیشتر استفاده
کنند.
1.8ببیند بچه ها روقت میگه طول روز را
محاسبه کنید دو تا عدد رو از هم کم
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روش های تدریس معلم

میکنیم.

5

5.1معلم در ابتدای درسی سوالی را مبنی بر

ابزارهای تدریس

تجهیزات آموزشی برای

اینکه حریم شخصی یعنی چه مطرح میکند.

معلم

تدریس

5.1از تخته هوشمند برای تمرینات بیشتر
استفاده میکنند.
6

خانم میزنم تو کلش

تعامالت و بازخوردهای در

6.1امیر عباس انقد خشونت چرا وقتی ادم

کالس درس

میتونه مشکلشو با صحبت حل کنه
6.5خانم اول بهش تذکر دادم که کاری به

بازخوردهای مناسب
معلم(ت)

حریم شخصی من نداشته
6.6توی همه شرایط صحبت کردن بهترین
روش برای حل کردن مشکل
معلم :بازم باید باهاش حرف میزدی بچه ها
آدم نباید خیلی زود عصبانی بشه اطرافیانشو
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ناراحت کنه همیشه صحبت کردن با آرامش
بهترین راهه.
7

معلم عصبانی

7.1معلم:چه اعتماد به نفسی هم داره
7.2نخیر میخواستی درست باشه؟برو بشین

تاثیرات منفی برخورد معلم
بر روی دانش اموز

7.3داوطلب هم میشه برای من
7.1شما ها رو که میدونم بلدین میخوام
ببینم اینا یاد گرفتن یا نه اگه شما ها هم یاد
نگرفته باشین که دیگه من باید بمیرم.
7.5یکی پس از دیگری شاگردانی را که
احساس میکند در حل
کردن
 7.6معلم برای حل تمرین دانش آمزانی که
ناتوان هستند را صدا میکند و از انها می
خواهد تا تمرین را حل کنند

 6-3بیان مسئله:
متاسفانه خانم مرادی تسلط مناسبی برای کار با کامپیوتر ندارند و همین امر موجب گردید زمان خیلی زیادی
برای کار کردن با نرم افزار سپری شود چیزی در حدود 23دقیقه از زمان ارزشمند کالس درس
 6-9راه حل مسئله:
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با توجه اهمیتی که فناوری های نوین آموزشی در فرایند یادگیری یاددهی دارد بهتر است دوره های ضمن
خدمتی در خصوص افزایش و یا ارائه این قبیل مهارت ها برگزار شود تا معلمان پیوسته دانش خود را به روز
کنند بعالوه میتوان با راه های گوناگون از جمله برگزاری آزمون و یا مشاهده کالس درس معلم نحوه عملکرد
وی را درخصوص بهرهبرداری از تکنولوژی آموزشی مورد بررسی قرار داد(.روزنامه کیهان)
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فصل هفتم:
تحلیل،
تفسیر،ارائه
پیشنهادات
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.1آیا میزان فضای سبز در مدرسه شهید داود آبادی مناسب و کافی است؟
مدرسه فاقد فضای سب کافی برای 333دانش آموز می باشد و تقریبا تمام سطح حیاط با آسفالت پوشانده شده
است( .در هر مدرسه باید به ازاء هر دانش آموز  3/5متر مربع فضای سبز در نظر گرفته شود به منظور جلوگیری
از ایجاد گرد و غبار در محیط مدرسه  ،محوطه مدرسه باید با آسفالت یا بتون کف و نظایر آن مفروش گردد.
)(استاندارد های مدارس)
.2میزان فضای سبز الزم در مدرسه به ارای هر دانش آموز چه قدر است و اهمیت احداث فضای سبز
در مدرسه چیست؟و اهمیت وتاثیر فضا سبز بر دانش آمزان مدرسه چگونه است؟
در سالهای اخیر روش زندگی و نوع تفریحات و نیازهای اجتماعی دانش آموزان تغییر فراوان کرده و توسعه سریع
شهرها در محیط زیست دگرگونی ایجاد نموده که به نوبه خود باعث تغییر شکل یافتن تفریحات آنان شده است.
نیازهای اجتماعی نیز تحت تأثیر وضعیت اقتصادی و صنعتی قرار گرفته و فرم تازه ای یافته است .نیازهای افراد
از محیط زیست به متغیرهای گوناگونی از قبیل سن ،طبقه اجتماعی ،فرهنگ و تجربیات ،هدفها و روش زندگی
روزانه بستگی دارد.
نیازهای فردی و گروهی متأثر از عوامل فوق است .بدین ترتیب نیازهای یك دانش آموز ابتدایی ،راهنمایی و
دبیرستانی با هم متفاوت است .حتی اگر نیازهای آنان واحد باشد باز نحوه دستیابی به این هدفها با هم تفاوت
دارد ،یعنی همه دانش آموزان در هر مقطعی می خواهند از فضای سبز استفاده کنند .تفریح دانش آموزان
ابتدایی بیشتر دویدن و سر و صدا کردن است ،در صورتی که دانش آموزان مقاطع باالتر ترجیح می دهند از
فضای سبز به عنوان مطالعه و تفرج آرام بهره گیری کنند و در گوشه ای بنشینند .بنابراین در طراحی فضاهای
سبز مدارس توجه به مقطع و نیازهای روحی -روانی دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است.
●موارد مثبت احداث فضاهای سبز در مدارس
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ایجاد سایه جهت استفاده دانش آموزان در مواقع لزوم ،حفاظ در مقابل باد و باران ،پناهگاه پرندگان ،جذب انرژی
و گرمای هوا و سرد نمودن آن توسط تبخیر ،تصفیه هوا و جذب گرد و غبار در محیط زیست ،کمك به ثبات
خاك و افزایش نفوذپذیری آب و هوا در آن ،تأثیر مثبت در مناظر و دیدگاه ها ،حفاظت در مقابل سر و صدا،
کنترل انعکاس نورهای مزاحم و کنترل باران و اثرات مثبت روحی و روانی بر دانش آموزان هنگام مشاهده مناظر
زیبای گیاهی و فضای سبز در مدارس.
قابل ذکر است هرچه محیط پیرامون دانش آموزان زیباتر و دلنوازتر باشد و فضای سبز احداث شده دارای
هماهنگی و نظم خاصی باشد در یادگیری بهتر دانش آموزان تأثیر بسزایی داشته و از لحاظ روحی رنگ سبز به
آنها آرامش خاصی می دهد و می توانند مطالب درسی را بهتر درك و تجزیه و تحلیل نمایند( .منبع  :روزنامه
قدس)
.3نحوه موثر استفاده از تقویت کننده ها به چه صورت است؟(برای افزایش رفتار های پسنیده دانش
آموز چه باید کرد؟)
انتخاب تقویت کننده های موثر :تاثیر تقویت کننده ها بر تمام کودکان یکسان نیست .براساس تحلیل رفتار
کاربردی معلم در می یابد که کدامیك از تقویت کننده ها مناسب کدام دانش آموز است شاید بذای یکی از
دانش آموزان تشویق برای دیگری شرکت کردن در فعالیتی دلخواه ،برای یکی یك هفته مامور انتظانات راهرو
بودن و برای دیگری استفاده از اینترنت تقویت کننده به شمار آید.
ایجاد تقویت کننده بهنگام:برای موثر بودن یك تقویت کننده معلم باید آن را درست بعد از بروز رفتار خاص
کودك ،انجام دهد .تحلیل گران رفتار کاربردی اغلب اظهار دارند که معلمان از عبارات اگر.......آنوقت استفاده
میکنند.برای مپال اگه این ده تا مساله ریاضی را خل کنی ،آنوقت می تونی بری بیرون بازی کنی اینجاست که
دانش آموز میفهد برای دریافت تقویت کننده ،چه کاری را انجام دهد.
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تقویت کننده ها هنگامی موثراند که بهنگام ،یعنی هرچه نزدیك تر پس از انجام رفتار تعین شده ارایه شوند .

.9یکی از روش های تدریس معلم در کالس درس روش مبتی بر تعامل است آیا از این روش در کالس
پنجم ب استفاده می شد؟
معلم در ابتدای درس سوالی را مبنی بر اینکه حریم شخصی یعنی چه مطرح کرد (روش تدریس به صورت
پرسش و پاسخ :در این روش ،معلم دانش آموزان را به تفکر درباره ی مفهومی جدید یا بیان مطلبی تشویق
میکند .وی اندیشه ها و تفکرات خود را به دانش اموزان دیکته نمیکند......
هریك از بچه ها به قسمتی از آنچه که معلم میخواست به آن برسد اشاره کردند و سپس به کمك هم تعریف
جامعی از حریم شخصی ارائه نمودند و هریك درباره ی حریم شخصی مثالی زدند این یافتن مصداق در خصوص
یك موضوع باعث میشود تا کودك درك بهتر و ملموس تری نسبت به موضوع پیدا کند(بیان مصادیق جدید:پس
از روشن شدن مفهوم پیام ،معلم از دانش آموزان می خواهد که مصادیق و نمونه ای جدید درباره ی مفهوم بیابد
این امر زمینه تثبت یادگیری و خالقیت را فراهم آورده است خراسانی و همکاران .1331.ص )155سپس معلم
درس با سواالت دیگر نظیر هنگامی که کسی به حریم شخصی شما نزدیك میشود چه میکنید ادامه داد که
ناگهان امیر عباس در پاسخ گفت :خانم میزنم تو کلش
.9یکی از روشهای تدریس مبتنی بر تعامل روش پرسش و پاسخ است اهمیت معایب و محاسن آن در
چیست؟
روش های تدریس مبتی بر تعامل ،فعالیت هایی هستند سنجیده و منظم دربارهی موضوع یا مسیله ای خاص
،در فضایی کامال اجتماعی و آزاد از نظر بیان اندیشه و تصمیم گیری در این روش بر خالف سایر روش ها دانش
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اموز با مشارکت فعاالنه در فعالیت های آموزشی ،مسیولیت یادگیری را برعهده می گیرد.آنان با مذاکره و مباحثه
،اطالعات خود را مبادله میکنند،و در مورد راه حل های انتخاب شده به قضاوت مینشینند .در این روش معلم
اندیشه های خویش را به دانش آموز دیکته نمیکند بلکه چون آیینه ای تفکرات آنان را انعکاس می دهد .معلم
به عنوان یك تسهیل کننده رخدادهای آموزشی از داوری یا نتیجه گیری علمی و اخالقی می پرهیزد و بجای
توضیح و پاسخ مستقیم به دانش آموز اجازه می دهد اظهار نظر کند و به جریان تفکرات و احساسات خود جهت
دهد
اهداف مورد نظر در این نوع روش تدریس:
.1کسب حقایق علمی از طریق :تفکر ،تحقیق،مباحثه و استدالل
.2اصالح و تقویت درك و فهم
.3آموزش مهارت های هنکاری و احترام به اندیشه های دیگران
.1پروش تفکر نقادی و تحمل اندیشه مخالف
محاسن استفاده از این روش :
.1موجب تقویت اعتماد به نفس در دانش آموز می شود
.2منجر به ایجاد عالقه می گردد
.3قدرت استدالل و اظهارنظر دانش اموز را افزایش می دهد و....
معایب استفاده از این روش :
.1برای کالسهای پرجمعیت مناسب نیست
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.2مستلزم وقت زیاد است .شعبانی .1333.ص )327-325
.6آیا معلمان در مدرسه شهید داود آبادی به عوامل رشد موثر بر تدرس خود توجه میکردند؟
در زنگ بعدی بچه ها درس ریاضی دارند معلم شروع به تدریس ریاضی میکند موضوع تدریس معلم جمع و
تفریق اعدا مرکب بود با اینکه دانش آموزان در این رده سنی ذهنی کامال عینی دارند و تدریس ذهنی اصال
برایشان مناسب نیست ولی ارائه کامال به طور ذهنی صورت میگرد به صورتیکه معلم تنها یك مثال در خصوص
موضوع درس ارائه می دهد که آن راهم بسیار ریز روی تخته مینویسد که از آخر کالس که من نشسته ام به
سختی قابل خواندن است .مراحل رشدی شناختی (با توجه به ذهن عینی بچه ها بهتر بود معلم ساعتی را به
کالس بیاورد و ویا ساعت بزرگی روی تخته بکشد که بچه به صورت کامالعینی متوجه فرایند کار بشوند)که
تقریبا هیچ یك از دانش آموزان بغیر از دانش آموزان ممتاز کالس متوجه درس نشدند.
.7دانش آموزان دوره ابتدایی چه خصوصیات رشدی دارند و درک این امر چه تاثیری بر روند آموزشی
معلم دارد؟
 11-7مرحله عملیات عینی استدالل کودکان منطقی میشود .کودکان دبستانی میفهمند که مقدار لیموناد یا
خمیر بازی حتی بعد از اینکه شکل آنها تغییر یافته است ،ثابت می ماند .آنها همچنین اشیا را در طبقات و زیر
طبقات سازماندهی میکنند .با این حال تفکر آنان هنوز انتزاعی است سانتراك .1333.ص )33
درك ماهیتی رشد کودکان توسط معلم باعث میشود طرح درس ها و روش تدریس خود را منعطف تر متناسب
با ویژگی رشدی دانش آموز در نظر بگیرد به این معنا که در دوره ابتدایی از ارائه توضیحات ذهنی بپرهیزد و
بیشتر به تدریس و توضیحات عینی تکیه کند.
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.8آیا تعامالت معلم مدرسه در سر کالس با دانش آموزان و سایر کادر اجرایی به عنوان الگویی برای
دانش اموزان مناسب بود؟
یکی از دانش آموزان مدرسه به کالس خانم مرادی آمد و از ایشان خواست تا اجازه بدهد خلیلی به حیاط برود و
برای مسابقه فوتبال آماده شود با اینکه تنها  5دقیقه به اتمام کالس مانده بود خانم مرادی به خلیلی اجازه نداد
و گفت برو به خانم چشمه کبودی بگو دارم ریاضی درس میدهم بعد از اینکه دانش آموز کالس را ترك کرد
خانم مرادی به بچه ها گفت مگه دیروز که ما میخواستیم فوتبال بازی کنیم به ماتوپ داد؟حاال منم اجازه نمیدم
تو بری ؟سهیل زیر لب گفت خانم به من چه؟(معلم رفتارش برای دانش آموز الگوست با این رفتاری که خانم
معلم از خود نشان داد بچه ها تالفی کردن را یاد میگیرند .دانش آموزان رفتارمعلم را تقلید میکنند برای مثال
معلمی که دانش آموز را هنگام ناراحتی تسکین میدهد و یا  ...دانش اموز همه این رفتار ها را تقلید میکند
سانتراك .1333.ص )117
.4با توجه به اینکه معلم الگوی دانش اموز است باید چگونه رفتاری داشته باشد؟
.دانش آموزان رفتار معلم را تقلید میکنند .برای مثال معلمی که دانش اموزان را هنگام ناراحتی تسکین میدهد
،احتماال میبیند که دانش آموز این رفتار را تقلید می کنند .وقتی معلم ها سر دانش آموز داد میزنند ،احتماال در
مواقعی شاهد آن خواهند بود که دانش اموزان نیز همین کار را بکنند پس بهتر است معلم اداب و مهارت های
اجتماعی را داشته و رعایت کند
.11آیا در مدرسه شهید داود آبادی همه سلسه مراتب براساس اصول رعایت شده؟برای رفع مشکل
احتمالی چه راه حل هایی ارائه میدهید؟
تعداد معاونین آموزشی نست به دانش آموزان مدرسه بسیار کم است بعالوه اینکه معاون آموزشی عالئه بر وظایف
خود وظایف دیگری از جمله راه اندازی سایت ،رسیدگی به امور کامپیوتر ها را داراست این امر موجب کاهش
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کارایی معاونت مدرسه میگردد زیرا حیطه نظارت موثر فردی که در آن وظایف مختلفی در رده باالی سازمان
دارد محدود تر از حیطه نظارت فردی است که با همان توانایی و تجربه ها وظایف کمتری دارد (.عالقه بند
.1333.ص  )27میتوان مسئولیت های معاون آموزشی را با استخدام مسئول انفرماتیك مدرسه کاهش داد و یا
اینکه تعداد معاونان مدرسه را افزایش داد.
.11آیا نیمکت های مدرسه شهید داود آبادی استاندارد بودند؟
نیمکت های مدرسه به طور کلی فاقد پشنی و یا تکیه گاه می باشد و دانش آموزی که بر روی آخرین نیمکت
کالس مینشیند یه دیوار سرد (در فصل زمستان) تکیه دهند.
.12ویژگی نیمکت های استادارد چیست؟
.2بعالوه نیمکت ها باید داری پشتی با ویژگی های :انحنای فیزیولوژیکی ستون فقرات را دنبال کندو باید نیمکت
در قسمت کمری ستون قرات کمی تحدب به طرف جلو داشته باشد .تکیه گاه باید تا حاشیه پاینی استخوان
کتف برسد و خمیدگی کلی 13تا  15درجهبه طرف عقب داشته باشد (.استاندارد های مدرسه سازی)
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.16فرهنگ معین
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بخشهایی از روزنامه کیهان:
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش•
عصر ما ،عصر انتقال از جهان واقعی به دوران زندگی در فضایی دوجهانی است .گرچه هنوز نهادها و سازمان
های مجازی شکل نگرفته اند ،اما ظهور جهانی نو به نام جهان مجازی را در دور و بر خود احساس می کنیم.
جهان مجازی هویت معلم و فراگیر را به شدت تغییر می دهد و وظایف و نقش های جدیدی برای آنها پدید
می آورد.
سازنده گرایان با تاکید بر فعالیت یادگیرنده در فرآیند یادگیری معتقدند که دانش از بیرون به فرد منتقل
نمی شود ،بلکه آن چه وی از طریق حواسش دریافت می کند ،براساس فردیت خویش تفسیر و پردازش می
کند .آنها نقش معلم را مربی کنار میدان و تسهیل کننده یادگیری می دانند و بر یادگیری موقعیتی تاکید
می کنند.
براساس این نظریه یادگیری هنگامی اثربخش تر و کارآتر می شود که یادگیرنده در بافت واقعی و زمینه
موضوع مورد بحث قرار گیرد.
یادگیری هنگامی افزایش چشمگیری می یابد که با بافت حل مسئله در ارتباط باشد کالس های آموزشی
سنتی دارای اثر بخشی چندانی نیستند ،زیرا وابسته به زمان و مکان خاص اند و نمی توانند بافت واقعی و
مناسب برای یادگیری فراهم آورند .متن های چاپی نیز به سبب محدودیت های خاص که چیزی بیش از
متن ،تصویر و طرح خطی نیستند مشکل آفرین اند.
مهمترین اهداف این رویکرد ایجاد محیط های یادگیری مشارکتی است که به یادگیرندگان و معلمان
اجازه می دهد به جست وجو بپردازند و انواع مسئله ها را بررسی کنند.
افزایش منابع اطالعاتی (روزنامه ،رادیو ،تلویزیون و اینترنت ،سی دی و مواد چندرسانه ای دیگر) و رشد
سریع دانش به خصوص در زمینه علوم و فناوری نه تنها نیاز به روزآمد کردن مطالب درسی را افزایش
داده است ،بلکه نیاز به بازبینی مجدد طراحی برنامه درسی و تدریس دروس به شکل میان رشته ای را
نیز آشکار می کند.
اولین و مهم ترین ویژگی تعلیم و تربیت مسئله محور و تفکر محور ،فعال ساختن دانش آموز و ساختن
دانش به وسیله خود او است .فناوری اطالعات و ارتباطات تسهیل کننده یادگیری مسئله محور است.
● استفاده موثر از فناوری
فناوری هایی که از تدریس حمایت می کنند باعث ایجاد یادگیری معنی دار و هدفمند می شوند،
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•

همچنین باعث تغییر روش های سنتی و معلم محور به تدریس و یادگیری فراگیر محورمی شوند.
نتایج مطالعات نشان می دهد که معلمان ماهر در کاربرد فناوری اطالعات بهتر می توانند دانش آموزان
را در یادگیری هدایت کنند .حل مسئله و مهارت های سطح باالی تفکر ،تفسیر و تحلیل اطالعات،
مدیریت زمان و توانایی اولویت بندی مهارت ها در فضای اطالعاتی و جامعه جهانی مبتنی بر اطالعات
توسعه می یابد و این منوط به این است که معلمان و دانش آموزان بتوانند به نحو موثر و اصولی از
فناوری استفاده کنند.
ارزشیابی اثربخشی فناوری اطالعات •
همگام با این که نظام های تربیتی ،چه به صورت هدفمند و چه بدون هدف و ناگزیر به سوی استفاده
فناوری در تدریس می روند توجه بیشتری به ارزشیابی از اثربخشی فناوری در کالس درس می شود.
نتایج یك تحقیق نشان می دهد که ارزشیابی از اثربخشی فناوری بر تدریس می تواند هفت پیامد
انتقادی به دنبال داشته باشد.
 )1اثربخشی فناوری با اثر بخشی فعالیت های دیگر مدرسه ارتباط دارد و درهم تنیده است.
 )2وسایل و ابزارهای دقیق برای ارزشیابی از اثر فناوری بر تعلیم و تربیت به طور گسترده ای مورد نیاز
است.
 )3نمره های آزمون های استاندارد اطالعات محدودی را برای توسعه برنامه فناوری اطالعات در مدرسه
عرضه می کند ،بنابراین مدارس باید در جست وجوی ابزارهای دقیق و اضافی برای جمع آوری داده
های سودمند برای این هدف باشند.
 )1مدارس باید یافته های ارزشیابی خود از اثرات فناوری اطالعات در تدریس را به صورت گزارش
منتشر کنند تا نیازهای گوناگون مدارس و افراد دیگر برآورده شود.
 )5در ارزشیابی باید تالش شود تا پاسخ ها با پرسش های گوناگون درباره اثربخشی فناوری آموزشی
متناسب باشد.
 )6معلمان نقش بسیار زیادی در ارزشیابی اثر بخشی فناوری آموزشی در تدریس دارند و این به تنهایی
وظیفه منحصر به فرد خاصی نیست.
 )7کاربرد نوآوری ها ،ممکن است در مدارس نتایج خود را جدا از خط مشی های رسمی مدرسه نشان
دهد ،زیرا برخی خط مشی های موجود در مدارس برای استفاده از فناوری های آموزشی نیاز به تغییر و
اصالح دارد.
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نتایج تحقیقات نشان می دهند که هنوز ابزارهای دقیقی برای سنجش و اثربخشی فناوری آموزشی
وجود ندارد.
ابتدایی ترین نیاز برای محقق ساختن اثربخشی فناوری اطالعات در مدارس ،وجود تجهیزات ،سخت
افزار و نرم افزار مناسب است ،اما به هر حال وجود تجهیزات و زیربناها به تنهایی این نیاز را برطرف نمی
کند ،عوامل بسیار مهم تری در استفاده از این تجهیزات وجود دارد.
ه زودی همه معلمان مجبورند از رایانه و فناوری اطالعات در تدریس استفاده کنند ،آنان باید بدانند از
سخت افزار و نرم افزارهای موجود چگونه بهره بگیرند پس باید از زمان کافی و محیط حمایتی الزم
برخوردار باشند.
امروزه یکی از مهیج ترین حوزه ها این است که دانش آموزان خودشان رسانه هایی را ایجاد کنند ،وقتی
رایانه عادی و رایج شود ما می توانیم دانش آموزان را از محدودیت های یك بعدی و گزارش های لفظی
رهایی بخشیم و به آن ها اجازه دهیم مهارت را در مورد مسئله یا موضوعی از طریق رسانه هایی که
خودشان ایجاد کرده اند نشان دهند.
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی به خودی خود تاثیر اندکی بر کیفیت تدریس و یادگیری دارند .شك
نیست که این فناوری ها فرصت های فراوانی برای ایجاد محیط های یادگیری فراهم می آورند ،هرچند
این فناوری های سبب می شوند تعامل آموزشی قابل توجهی به وجود آید ،اما نمی توانند به تنهایی
کیفیت یادگیری و تدریس را افزایش دهند .محتوای فعالیت های یادگیرنده ،اجرای فعالیت های
یادگیری ،فرآیند سنجش عملکرد یادگیرندگان ،و فرآیند بازخورد باید به گونه ای مناسب شکل گیرد،
در غیر این صورت تضمینی وجود ندارد که هدف های آموزشی تحقق یابند.
● نقش معلمان •
نقش معلمان در محیط های یادگیری جدید تغییر یافته است .نقش معلمان در محیط های یادگیری
شبکه ای دچار این تغییرات شده است.
▪ معلمان به جای سخنرانی و ارائه اطالعات به راهنمایی یادگیرندگان و مدیریت منابع می پردازند.
▪ معلمان به جای آن که به سؤاالت پاسخ دهند یادگیرندگان را برای یافتن پاسخ هدایت می کنند.
▪ معلمان به جای آن که صرفاً محتوا را تهیه کنند به طراحی تجارب یادگیری برای دانش آموزان می
پردازند.
▪ معلمان ساختار اصلی و چارچوب کار را برای دانش آموزان تدارك می بینند و یادگیرندگان را تشویق
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می کنند که خود فرآیند یادگیری را کنترل کنند.
▪ معلمان چشم اندازه های متفاوت یك موضوع را ارائه می دهند و بر مهم ترین دیدگاه ها تأکید می
کنند.
▪ معلمان به جای آن که به تنهایی تدریس کنند ،به صورت گروهی با یکدیگر همکاری و آموزش را
رهبری می کنند.
▪ معلمان به جای آن که شخصاً بر محیط تدریس کامال کنترل داشته باشند با مشارکت دانش آموزان
این کار را انجام می دهند.
▪ معلمان به سبك های یادگیری دانش آموزان حساسیت بیشتری نشان می دهند.
نقش دانش آموزان •
در نقش دانش آموزان در محیط های یادگیری الکترونیکی تغییراتی به وجود آمده است .نقش دانش
آموزان در محیط های یادگیری شبکه ای دستخوش این تغییرات شده است:
▪ دانش آموزان به جای آن که منفعل و پذیرای دانش باشند و فعال اند و به ساخت دانش می پردازند.
▪ دانش آموزان به جای حفظ کردن اطالعات و حقایق به حل مسئله های پیچیده می پردازند.
▪ دانش آموزان موضوعات را از چشم اندازهای گوناگون مالحظه می کنند.
▪ دانش آموزان سؤاالت خود را بررسی می کنند و برای یافتن پاسخ های مناسب به جست وجو می
پردازند.
▪ دانش آموزان به صورت گروهی با یکدیگر کار می کنند و با انجام دادن فعالیت های مشارکتی
مسئولیت هدایت و کنترل یادگیری خود را عهده دار می شوند.
▪ دانش آموزان می کوشند فعالیت هایی انجام دهند که با زندگی حرفه ای آنان در ارتباط است.
▪ دانش آموزان می کوشند مستقل ،خودکار و خودانگیخته باشند و خودشان زمان سرعت یادگیری را
تنظیم کنند.
▪ دانش آموزان به جای آن که به گذراندن امتحان بیندیشند ،می کوشند دانش خود را به کار گیرند.
▪ دانش آموزان به جست وجوی راهبردهای یادگیری مناسب برای خود می پردازند و می کوشند بر این
اساس یادگیری خود را بهینه کنند.
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